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ค าน า 

  สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  ได้เลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ในการถอดบทเรียนรู้ ซึ่งเป็นศพก.ท่ีมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดี สามารถเป็นตัวอย่าง Best Practice ในการดําเนินงาน ศพก.ระดับเขต โดยถอดบทเรียนรู้จาก
เกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ ศพก. เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรท่ีเข้าร่วมงาน Field Day 
หน่วยงานภาคี และผู้นําชุมชน โดยรวบรวมเคล็ดลับความสําเร็จในการพัฒนาศพก. เกษตรกรต้นแบบ การจัด
แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ และองค์ประกอบอื่นๆ ท่ีทําให้ศพก.มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

  คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสามารถนําไปปรับใช้ในการทํางานต่อไปได้ 

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี 
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ข้อมูลพื้นฐานอ าเภอบ้านคา 

1. ประวัติอ าเภอบ้านคา 

อําเภอบ้านคา เดิมอยู่ในเขตปกครองของอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี แต่เนื่องจากอําเภอสวนผ้ึงมี
อาณาเขตกว้างขวางและประชากรมาก ท้องท่ีบางตําบลอยู่ห่างไกลตัวอําเภอ ทําให้เจ้าหน้าท่ีออกตรวจตรา
ดูแลทุกข์สุขของราษฎรได้ไม่ท่ัวถึง และสภาพท้องท่ีโดยท่ัวๆ ไปมีแนวโน้มว่าจะมีความเจริญขยายตัวมากยิ่งขึ้น
เรื่อยๆกระทรวงมหาดไทยจึงได้แบ่งท้องท่ีอําเภอสวนผ้ึงต้ังเป็นกิ่งอําเภอ เรียกว่า "กิ่งอําเภอบ้านคา" ต้ังแต่
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2540 เป็นต้นมา และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอําเภอ ในวันท่ี        
24 สิงหาคม 2550 

2. ขอบเขตการปกครอง  

 2.1 ท่ีต้ังอาณาเขต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ท่ีตังอาณาเขตอําเภอบ้านคา 
 
  อาณาเขต  อําเภอบ้านคาต้ังอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดราชบุร ีมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง
ข้างเคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับอําเภอสวนผ้ึง 
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอําเภอจอมบึงและอําเภอปากท่อ 
  ทิศใต้    ติดต่อกับอําเภอหนองหญ้าปล้อง (จังหวัดเพชรบุรี) 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับภาคตะนาวศรี (ประเทศเมียนม่า) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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 2.2 พื้นท่ีท้ังหมด  จํานวน ๑,๐๒๖ ตารางกิโลเมตร 

 2.3 การปกครองส่วนภูมิภาค 
  อําเภอบ้านคาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น ๓ ตําบล ๔1 หมู่บ้าน ได้แก่ 

๑. บ้านคา  (Ban Kha)     จํานวน ๑๖ หมู่บ้าน 
๒. บ้านบึง (Ban Bueng)              จํานวน ๑4 หมู่บ้าน 
๓. หนองพันจันทร ์(Nong Phan Chan)  จํานวน ๑๑ หมู่บ้าน 
 

3. จ านวนประชากร 

อําเภอบ้านคา มีครัวเรือน จํานวน ๘,๕๓๓ ครัวเรือน มีประชากรรวมท้ังส้ิน จํานวน ๒๔,๐๔๗ คน 
เป็นเพศชาย จํานวน ๑๒,๓๗๐ คน และเพศหญิง จํานวน ๑๑,๖๗๗ คน จําแนกรายตําบล ดังนี้ 

3.๑ ตําบลบ้านคา จํานวน ๓,๒๕๔ ครัวเรือน เพศชาย ๔,๔๐๐ คน เพศหญิง ๔,๐๙๙ คน รวม 
๘,๔๙๙ คน 

3.2 ตําบลบ้านบึง จํานวน ๓,๒๓๓ ครัวเรือน เพศชาย ๔,๗๔๗ คน เพศหญิง ๔,๓๙๕ คน รวม 
๙,๑๔๒ คน 

3.3 ตําบลหนองพันจันทร์ จํานวน ๒,๐๔๖ ครัวเรือน เพศชาย ๓,๒๒๓ คน เพศหญิง ๓,๑๘๓ คน รวม 
๖,๔๐๖ คน 

4. ลักษณะภูมิประเทศ  

     ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาต่างๆ และเทือกเขาตะนาวศรี ทางด้านทิศใต้และตะวันออกของอําเภอ
เป็นพื้นท่ีป่าไม้ มีลําห้วยท่าเคย มะหาด พุบอน กระชาย หนองน้ําขุ่น และลําห้วยสาขาต่างๆ ท่ีเกิดจาก
เทือกเขาตะนาวศรี มีบ่อน้ําพุร้อนท่ีบ้านพุน้ําร้อน หมู่ท่ี ๔ ตําบลบ้านบึง  

5. ลักษณะภูมิอากาศ  

ฤดูหนาวอากาศหนาวถึงหนาวจัด ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด และฝนท้ิงช่วง ระยะเวลา  ๔-๖ เดือน คือ 
ต้ังแต่ประมาณเดือนธันวาคม ถึง เดือนเมษายน   

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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6. แหล่งน้ าประกอบไปด้วย 

     6.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ 

๑. ลําห้วยท่าเคย 

๒. ลําห้วยมะหาด 

๓. ลําห้วยลําบัวทอง 

๔. ลําห้วยหุบปลากั้ง 

๕. ลําห้วยห้วยเสือ 

๖. ลําห้วยกระชาย 

๗. ลําห้วยเขาศาลเจ้า 

๘. ลําห้วยวังครก 

๙. ลําห้วยพุบอน 

๑๐. ลําห้วยหนองน้ําขุ่น 

     6.2 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

๑. อ่างเก็บน้ําห้วยท่าเคย หมูท่ี ๔ ตําบลบ้านบึง ความจุอ่าง  ล้าน ๒๓.๔๐ ลบ.ม. 

๒. อ่างเก็บน้ําห้วยตะเคียน หมู่ท่ี ๖ ตําบลบ้านคา ความจุอ่าง  ล้าน ๐.๒๓ ลบ.ม. 

๓. อ่างเก็บน้ําห้วยไทร หมู่ท่ี ๕ ตําบลบ้านคา   ความจุอ่าง ๐.๓๐ ล้าน ลบ.ม. 

๔. อ่างเก็บน้ําบ้านบึงใต้ หมูท่ี ๗ ตําบลบ้านคา   ความจุอ่าง ๐.๑๕ ล้าน ลบ.ม. 

๕. อ่างเก็บน้ําบ้านพุขี้เหล็ก หมู่ท่ี ๑๒ ตําบลบ้านคา   ความจุอ่าง ๐.๒๕ ล้าน ลบ.ม. 

๖. อ่างเก็บน้ําลําพระ หมู่ท่ี ๑๑ ตําบลบ้านคา   ความจุอ่าง ๐.๐๔ ล้าน ลบ.ม. 

๗. อ่างเก็บน้ําบ้านห้วยน้ําใส หมู่ท่ี ๘ ตําบลบ้านบึง   ความจุอ่าง ๐.๕๑ ล้าน ลบ.ม. 

๘. อ่างเก็บน้ําพุตะเคียน หมู่ท่ี ๗ ตําบลบ้านบึง   ความจุอ่าง ๐.๒๓ ล้าน ลบ.ม. 

๙. อ่างเก็บน้ําโป่งกระทิง หมู่ท่ี ๑๒ ตําบลบ้านบึง   ความจุอ่าง ๐.๒๓ ล้าน ลบ.ม. 

๑๐. อ่างเก็บน้ําโป่งกระทิงบน หมู่ท่ี ๑ ตําบลบ้านบึง  ความจุอ่าง ๐.๐๕ ล้าน ลบ.ม. 

๑๑. อ่างเก็บน้ําห้วยมะกรูด หมู่ท่ี ๑๐ ตําบลบ้านบึง   ความจุอ่าง ๐.๒๓ ล้าน ลบ.ม. 
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๑๒. อ่างเก็บน้ําห้วยมะหาด หมู่ท่ี ๑๑ ตําบลหนองพันจันทร์ ความจุอ่าง ๔.๓๐ ล้าน ลบ.ม. 

๑๓. อ่างเก็บน้ําหนองจอกบน หมู่ท่ี ๔ ตําบลหนองพันจันทร์ ความจุอ่าง ๐.๓๕ ล้าน ลบ.ม. 

๑๔. อ่างเก็บน้ําบา้นหนองจอก หมู่ท่ี ๔ ตําบลหนองพันจันทร์ ความจุอ่าง ๐.๑๐ ล้าน ลบ.ม. 

๑๕. อ่างเก็บน้ําบ้านทุ่งหมูปล่อย หมู่ท่ี ๙ ตําบลหนองพนัจันทร์ ความจุอ่าง ๐.๕๖ ล้าน ลบ.ม. 

 

7. พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของอ าเภอบ้านคา 

๑.สับปะรด   จํานวน ๓,๔๗๙ ครัวเรือน พื้นท่ีปลูก ๑๐๙,๔๓๘ ไร่ ผลผลิต ๓๐๙,๔๓๘ ตัน 

๒. ยางพารา จํานวน ๓๗๐ ครัวเรือน พื้นท่ีปลูก ๑๒,๔๓๙ ไร่ พื้นท่ีเปิดกรีด ๑,๘๘๔ ไร่ 

๓. มันสําปะหลัง จํานวน ๔๒๑ ครัวเรือน พื้นท่ีปลูก ๗,๓๘๑ ไร่ ผลผลิต ๒๑,๖๑๙ ตัน 

๔. อ้อยโรงงาน จํานวน ๓๘๐ ครัวเรือน พื้นท่ีปลูก ๖,๗๙๘ ไร่ ผลผลิต ๔๖,๒๑๖ ตัน 

๕. มะม่วง จํานวน ๒๒๘ ครัวเรือน พื้นท่ีปลูก ๑,๖๔๕ ไร่ ผลผลิต ๖๙ ตัน 

8. จ านวนครัวเรือนเกษตรการ  

อําเภอบ้านคามีครัวเรือนเกษตรกร จํานวนท้ังส้ิน ๔,๑๔๕ ครัวเรือน ต้ังบ้านเรือนกระจายอยู่ในพื้นท่ี
ตําบลต่างๆ ดังนี้ 

 ตําบลบ้านคา  เกษตรกรจํานวน ๑,๗๖๖ ครัวเรือน 

 ตําบลบ้านบึง  เกษตรกรจํานวน ๑,๓๒๓ ครัวเรือน 

 ตําบลหนองพันจันทร์  เกษตรกรจํานวน ๑,๐๕๖ ครัวเรือน 
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ต าบลหนองพันจันทร์ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะท่ัวไปของตําบลหนองพันจันทร์  ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอบ้านคาพื้นท่ี  ส่วนใหญ่เป็น

ภูเขา  และท่ีราบบางส่วน  เหมาะแก่การปลูกพืชไร่  ไม้ผล  และเล้ียงสัตว์  

2. ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของตําบลหนองพันจันทร์  เป็นแบบมี 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน      เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 
ฤดูฝน        เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 

   ฤดูหนาว    เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม 

3. ที่ต้ังและอาณาเขต 
ตําบลหนองพันจันทร์ ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอบ้านคา และทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี  

มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 212 เมตร ระยะทางห่างจากอําเภอบ้านคาประมาณ 3 กิโลเมตร  มีพื้นท่ี
ท้ังหมด 89,375 ไร่ และตําบลหนองพันจันทร์มอีาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ        ติดต่อกับตําบลท่าเคย     อําเภอสวนผ้ึง    จังหวัดราชบุรี 
ทิศใต้            ติดต่อกับตําบลบ้านบึง    อําเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตําบลรางบัว     อําเภอจอมบึง   จังหวัดราชบุรี 

                 ตําบลอ่างหิน       อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตําบลบ้านคา    อําเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ท่ีต้ังอาณาเขตตําบลหนองพันจันทร์ 
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4. พื้นที่ 
   ตําบลหนองพันจันทร์    มีพื้นท่ีท้ังหมด                      90,376     ไร ่

                 พื้นท่ีทําการเกษตร                32,901     ไร ่
                 พื้นท่ีท่ีอยู่อาศัย                        6,535     ไร ่
                 พื้นท่ีป่าชุมชน , พื้นท่ีสาธารณะ    50,940    ไร ่

5. อุณหภูมิและปริมาณน้ าฝน 
อุณหภูมิเฉล่ีย  21 – 30 องศาเซลเซียส   
ปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย ( ปี 42 – 46 ) 1,283.18 มิลลิเมตร  

6. โครงสร้างของต าบลหนองพันจันทร์     
    ตําบลหนองพันจันทร์   มีจํานวนหมู่บ้านท้ังหมด  11  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมู่ท่ี  1     หมู่บ้านทุ่งมะลิคร้อ 
หมู่ท่ี  2     หมู่บ้านหนองโก 
หมู่ท่ี  3     หมู่บ้านช่องลาภ 
หมู่ท่ี  4     หมู่บ้านหนองจอก 
หมู่ท่ี  5     หมู่บ้านหนองจอกบน 
หมู่ท่ี  6     หมู่บ้านหนองพันจันทร ์
หมู่ท่ี  7     หมู่บ้านหนองธง 

 หมู่ท่ี  8     หมู่บ้านหนองตาเล็ก 
หมู่ท่ี  9     หมู่บ้านทุ่งหมูปล่อย 
หมู่ท่ี  10   หมู่บ้านทุ่งตาลับ  ( แยกจากหมู่ท่ี 2) 
หมูท่ี่  11   หมู่บ้านทุ่งมะลิคร้อเหนือ ( แยกจากหมู่ท่ี 1 ) 

7. จ านวนประชากร  
            จํานวนประชากรของตําบลหนองพันจันทร์มีท้ังหมด  6,153 คน  มีเพศชาย 3,117 คน 
และเพศหญิง 3,036 คน ความหนาแน่นเฉล่ีย  41  คนต่อตารางกิโลเมตร 

8. สภาพทางเศรษฐกิจ 
  อาชีพหลักของประชากรในตําบล / ชุมชน 

- เกษตรกร 
- ค้าขาย 
- รับจ้าง 
- เล้ียงสัตว์ 

 
9. รายได้ชองประชากร 

รายได้ของประชากรต่อครัวเรือน เฉล่ีย 80,000 บาท ต่อปี 
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10.แหล่งน้ า 
 พื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่ของตําบลหนองพันจันทร์ ทําการเกษตรแบบอาศัยน้ําฝนเป็นหลัก และมี
แหล่งน้ําธรรมชาติ ร้อยละ 85 ทําการเกษตร ได้ดังนี ้
 1.  อ่างเก็บน้ําห้วยมะหาด มีพื้นท่ี 1,200 ไร ่ ครอบคลุมพื้นท่ีจํานวน 4 หมู่บ้าน ในปี2546 – 
2547มีการวางท่อส่งน้ําเพื่อการเกษตร มีพื้นท่ีใช้น้ําประมาณ 3,500 ไร่ 
 2.  อ่างเก็บน้ําบ้านหนองจอกบน มีพื้นท่ี 55 ไร่   ในปี 2547 ทางชลประทาน จังหวัดราชบุรี ได้มี
การวางท่อส่งน้ําเพื่อการเกษตร มีพื้นท่ีรับน้ําประมาณ 750 ไร ่
 3.  อ่างเก็บน้ําทุ่งหมูปล่อย  มีพื้นท่ี 30 ไร ่
 4.  อ่างเก็บน้ําบ้านหนองจอก มีพื้นท่ี 45 ไร่ 
 นอกจากนี้ยังมีสระเก็บน้ําในไร่นาของเกษตรกรอกีประมาณ 317 ไร่ 
11. วิเคราะห์พื้นที่    

ข้อมูลจากแผนท่ี Zoning ลักษณะภูมิประเทศของตําบลหนองพันจันทร์ มีพื้นท่ีเป็นภูเขาและท่ีราบ
บางส่วนเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ พื้นท่ีส่วนใหญ่กลุ่มดินอยู่ในกลุ่มท่ี ๔๔ เป็นดินพวกดินทรายร่วนเนื้อดินสีเทา
หรือน้ําตาลอ่อน พวกตะกอนน้ํา มีความลาดชัน ประมาณ ๓.๒๐ เปอร์เซ็นต์ หน้าค่อนข้างต้ืน มีการระบาย
น้ําดี มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํ่า pH ๕.๕-๗.๐ สภาพดินมีปัญหาในการชะล้างหน้าดิน การใช้ประโยชน์
ของดินบริเวณดังกล่าว ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น สับปะรด อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง และทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ ปัญหา
การใช้ท่ีดิน ได้แก่ ดินถูกชะล้างทําให้หน้าดินพังทลาย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ถูกใช้เพาะปลูกมาเป็น
เวลานาน ขาดการปรับปรุงบํารุงดิน 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นท่ีตามข้อมูล Zoning สับปะรด ปรากฏว่า ตําบลหนองพันจันทร์มีพื้นท่ีช้ัน
ความเหมาะสมมาก (S1) พื้นท่ี ๑,๗๔๖ ไร่ ช้ันความเหมาะสมปานกลาง (S2) พื้นท่ี ๑๗,๖๑๓ ไร่ ช้ันความ
เหมาะสมน้อย (S3) พื้นท่ี ๓๐,๒๘๗ ไร่ และไม่เหมาะสม (N) พื้นท่ี ๒,๒๒๑ ไร่ โดยมีพื้นท่ีปลูกสับปะรด 
๒๒,๘๙๕ ไร ่โดยปลูกในพื้นท่ีมีพื้นท่ีช้ันความเหมาะสมมาก (S1) พื้นท่ี ๕๘๗ ไร่ ช้ันความเหมาะสมปานกลาง 
(S2) พื้นท่ี ๔,๘๓๒ ไร่ ช้ันความเหมาะสมน้อย (S3) พื้นท่ี ๑๓,๗๑๗ ไร่ และไม่เหมาะสม (N) พื้นท่ี ๑๕๙ ไร ่

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 3 แผนท่ี Zoning ตําบลหนองพันจันทร์ 
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ต าบลหนองพันจนัทร์ อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

เกษตรกรต้นแบบ นายจันทร์ เรืองเรรา อายุ 60 ปี 

ที่อยู่ 74/1 หมู่ท่ี 5 ตําบลหนองพันจันทร์ อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

สถานการณ์ของพื้นที่ เกษตรกรในอําเภอบ้านคาส่วนใหญ่ปลูกสับปะรดมีการผลิตสับปะรดโรงงานและ
สับปะรดผลสด พื้นท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดินท่ี 44 มีความลาดชันความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํ่า ประสบปัญหาใช้
ปัจจัยการผลิตสูง ราคาปุ๋ยและสารเคมีราคาแพง และโรคแมลงระบาด ผลผลิตไม่มีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนากระบวนการผลิตสับปะรด เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพโดยการลดต้นทุนการผลิต บริหารจัดการ
ระบบน้ํา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต / เพิ่มผลผลิต การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
2. การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาด้านการตลาดสับปะรด โดยส่งเสริมการพัฒนาตราสินค้า ส่งเสริมการรวบรวมการ
แปรรูป ส่งเสริมการตลาดจุดจําหน่ายในพื้นท่ี 
3. รวมแปลงการผลิตของเกษตรกรเป็นแปลงใหญ่ เพื่อให้เกิดกิจกรรมลดต้นทุนการผลิต 
จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ เทคโนโลยีการลดต้นทุน การบริหารจัดการระบบน้ํา 

หลักสูตรการเรียนรู้  
หลักสูตรหลัก 
1. การลดต้นทุนการผลิต 
   - การตรวจวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
   - การปรับปรุงบํารุงดิน 
   - การป้องกันกําจัดศัตรูพืช 
   - การผลิตปุ๋ยหมัก 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
   - การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP) 
   - การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 
หลักสูตรบังคับ 
1. การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   - การเล้ียงปลาดุกในบ่อพลาสติก 
   - การเล้ียงไก่พื้นเมือง 
   - การเพาะเห็ด 
2. การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า 
   - ระบบการให้น้ําในแปลง 
หลักสูตรเสริม 
1. การจัดทําบัญชีฟาร์ม 
2. การบริหารจัดการด้านสหกรณ์ 
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ฐานเรียนรู้ 
1. การเตรียมดิน/ปรับปรุงบํารุงดิน 
2. การป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 
3. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP) 
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 

แปลงเรียนรู้ การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า เน้นการให้ความรู้เรื่องระบบการให้น้ํา ได้แก่ ระบบสปริงเกอร ์ระบบน้ํา
หยด และระบบน้ําพุ่ง การให้น้ําท่ีถูกต้องและประหยัด เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และลดความเส่ียงจาก
ผลกระทบในช่วงขาดแคลนน้ํา 
 
 
 

แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ต าบลหนองพันจนัทร์ อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

 
พิกัด : X 547518 Y 1485027 
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เกษตรกรต้นแบบ 

เกษตรกรต้นแบบ นายจันทร์ เรืองเรรา อายุ 60 ป ี
ที่อยู่ 74/1 หมู่ที่ 5 ตําบลหนองพันจันทร์ อําเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุร ี
โทรศัพท์ 089 9101254 
ประวัติ 

นายจันทร์ เรืองเรรา เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2557 สาขาบัญชีฟาร์ม ปราชญ์ชาวบ้าน
อําเภอบ้านคา และประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี  ได้กล่าวว่าเกษตรกรในพื้นท่ีตําบลหนองพันจันทร์ ส่วนใหญ่ปลูกสับปะรด มีการผลิตท้ังสับปะรดโรงงาน
และสับปะรดผลสด  พื้นท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดินท่ี 44 มีความลาดชัน ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํ่า ประสบปัญหา
การใช้ปัจจัยการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ราคาปุ๋ยและสารเคมีราคาแพง และโรคแมลงระบาด 
ผลผลิตไม่มีคุณภาพ       ในส่วนของตนเองได้เริ่มต้นบุกเบิกพื้นท่ี 25 ไร่ เพื่อทําการเกษตร ซึ่งลักษณะเป็น
การทําเกษตรเชิงเด่ียว โดยปลูกมันสําปะหลัง และข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เช่นเดียวกับเกษตรกรรายอื่น ในพื้นท่ี
ใกล้เคียง แต่ก็ต้องประสบปัญหา ในช่วงฤดูฝน  มีปริมาณฝนตกมากทําให้ต้นมันสําปะหลังเน่าตาย พอถึงช่วง
ฤดูแล้ง ไม่มีน้ําในการทําการเกษตรเกิดปัญหาข้าวโพดเล้ียงสัตว์ให้ผลผลิตไม่เต็มท่ี ประสบปัญหาการขาดทุน 
ทําให้เกิดความท้อแท้และหมดกําลังใจ  

ในปี พ.ศ. 2538 ตัดสินใจหันมาปลูกสับปะรดบนพื้นท่ีท้ังหมด 25 ไร่ เพราะหวังว่าเมื่อเก็บเกี่ยว
ผลผลิตและจําหน่ายผลผลิตแล้วจะได้เงินเป็นกอบเป็นกํา แต่แล้วก็ต้องประสบปัญหาอีกครั้ง เมื่อในช่วงปีนี้
ผลผลิตของเกษตรกรมีปริมาณมากจนล้นตลาด สับปะรดราคาถูก ทําให้ขาดทุนและมีหนี้สินจากการลงทุนทําไร่ 
ถึง 700,000 บาท 

ในปี พ.ศ. 2540 ภายหลังจากมีหนี้สินมากมายจนท้อแท้หมดกําลังใจ จึงได้รวมกลุ่มกับเกษตรกร
เพื่อนบ้านและได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จึงทําให้มีโอกาสได้เห็นโครงการพระราชดําริต่างๆ
มากมายและท่ีสําคัญได้เห็นสมุดบัญชีครัวเรือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีจัดแสดงไว้ ทําให้เกิดความ
สนใจ จึงได้เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆท่ีมีแจกในศูนย์ฯนํากลับมาศึกษาต่อท่ีบ้าน จึงเกิดแนวคิดและกําลังใจ
และความมุ่งมั่น จึงได้ตัดสินใจท่ีจะเปล่ียน โดยเปล่ียนแปลงลักษณะการทําการเกษตร จากแต่เดิมท่ีทําเกษตร
เชิงเด่ียว จึงเปล่ียนมาทําปลูกพืชหลายชนิด เพื่อลดความเส่ียงและป้องกันราคาผลผลิตตกตํ่า โดยเป็นการทํา
การเกษตรแบบไร่นาสวนผสม มีการปลูกพืชหลายอย่างท้ังพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล เล้ียงสัตว์ และทําปุ๋ยไว้ใช้เอง  

ปัจจุบันครอบครัวนายจันทร์ มีพื้นท่ีทําการเกษตรท้ังหมด 71 ไร่ อยู่ในอําเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี 23 ไร่ ซึ่งทําการเกษตรโดยปลูกข้าวเอาไว้สําหรับบริโภค และจําหน่าย และอยู่ในพื้นท่ีอําเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี 48 ไร่ ซึ่งมีการแบ่งพื้นท่ีทํากิจกรรมทางการเกษตรมากมาย 

ลักษณะการทําการเกษตร แบ่งพื้นท่ีส่วนหนึ่งสําหรับปลูกสับปะรด เพื่อให้เป็นรายได้หลัก นอกจากนี้
ยังได้แบ่งพื้นท่ี 2 ไร่ สําหรับการปลูกข้าวไว้บริโภคและเป็นแปลงสาธิตเพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรในพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้ศึกษาเรียนรู้ มีการปลูกพืชผักชนิดต่างๆ เช่น ถั่วพู ชะอม พริก มะเขือ ขิง ข่า ขม้ิน กะเพรา โหรพา  
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ใบเตย เป็นต้น ไม้ผล เช่นมะละกอ กล้วย มะพร้าว ไผ่รวก เป็นต้น มีการเล้ียงไก่, เป็ด, ปลาดุก และกบ ไว้
บริโภคท้ังในครัวเรือนและจําหน่าย นอกจากนี้ยังมีโรงเรือนเพาะเห็ดภูฐาน สําหรับจําหน่ายเป็นรายได้เสริม มี
การทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ น้ําส้มควันไม้ ไว้ใช้เอง เพื่อหลีกเ ล่ียงการใช้สารเคมี และมีการจดบันทึกรายรับ
รายจ่ายทําบัญชีครัวเรือนเป็นประจํา โดยท่ีนายจันทร์กล่าวว่า “ต้นไม้ทุกอย่างในสวน ไม่ได้กินก็ได้ขาย ทุก
อย่างล้วนมีประโยชน์ มีคุณค่าท้ังส้ิน” 

ปี 2557 -2558  เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ประสบปัญหาขาดแคลนหน่อพันธุ์ ผลผลิตต่อไร่ลดลง 
จากท่ีปริมาณน้ําฝนไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต และฝนท้ิงช่วง มีลักษณะอากาศร้อนกว่าปีท่ีแล้ว และ
ประสบปัญหาภัยแล้ง ทําให้ต้นสับปะรดไม่สมบูรณ์ ผลสับปะรดมีขนาดและน้ําหนักลดลง ส่งผลให้ภาพรวม
ผลผลิตลดลงไปด้วย  จากนโยบายให้ด าเนินการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพเป็นแหล่งเรียนรู้การ
ผลิตสินค้าเกษตรสําหรับชุมชน เป็นศูนย์กลางการบริการ และแลกเปล่ียนความรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ต่าง ๆ กับเกษตรกรในชุมชน โดยดําเนินการในพื้นท่ีของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ สามารถเป็นแบบอย่าง
ให้กับเกษตรกรในชุมชน  ในการปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนกิจกรรมการเกษตรท่ีสําคัญของพื้นท่ี ต้ังแต่การผลิต 
การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด  และจากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก 
ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ในการขยายผลการดําเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ให้สามารถเข้าถึงเกษตรกรและครอบคลุมพื้นท่ีมากขึ้น ให้ความสําคัญในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต 
โดยการรวมแปลงการผลิตของเกษตรกรเป็นแปลงใหญ่ เพื่อให้เกิดกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตตามท่ีกําหนด  
และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร จึงได้มี
การรวมกลุ่มแปลงใหญ่ต้นแบบ (สับปะรด) ขึ้นในพื้นท่ีอําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
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ฐานการเรียนรู ้

ฐานที่ 1 การปรบัปรุงบ ารงุดนิ 

ฐานเรียนรู้ การเตรียมดิน /การปรับปรุงบํารุงดิน องค์ความรู้การปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง)
ปอเทือง ช่ือวิทยาศาสตร์ : Crotalaris juncra 

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ ปอเทืองเป็นพืชตระกูลถั่วฤดูเดียว ลําต้นต้ังตรง สูงประมาณ 150-190 เซนติเมตร 
แตกกิ่งก้านเป็นจํานวนมาก ใบเป็นใบเด่ียวยาวรี ช่อดอกเป็นแบบราซึม (Raceme) อยู่ท่ีปลายกิ่ง ดอกมีสี
เหลือง ประกอบด้วยดอกย่อย 8-20 ดอก ผสมพันธุ์แบบข้าม และจะออกดอก เมื่ออายุประมาณ 45-50 วัน 
ลักษณะฝักเป็นทรงกระบอก ยาว 3-6 เซนติเมตร กว้าง 1-2 เซนติเมตร หนึ่งฝักมีประมาณ 6 เมล็ด เมล็ดมี
รูปร่างคล้ายหัวใจสีน้ําตาลหรือดํา 

วิธีปลูก สามารถปลูกได้ท้ังแบบหว่านและหยอดเมล็ด ก่อนการปลูกควรมีการเตรียมดินก่อน 

การปลูกแบบหว่านเมล็ด จะใช้เมล็ดประมาณ 3-5 กิโลกรัมต่อไร่ โรยเป็นแถว ระหว่างแถวจะห่าง 80-100 
เซนติเมตร โรยเมล็ดแล้วควรไถกลบเพื่อการงอกท่ีมีประสิทธิภาพ 

การใช้ประโยชน์ 
1) เพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ควรทําการไถกลบในช่วงเวลาออกดอกหรือก่อนออกดอกเล็กน้อย ท่ีอายุประมาณ 50 
วัน จะให้น้ําหนักสดหรือก่อนออกดอกเล็กน้อย ท่ีอายุประมาณ 50 วัน จะให้น้ําหนักสดประมาณ 1.5-5 ตัน
ต่อไร่ ให้ธาตุไนโตรเจน ประมาณ 8.7 -28.9 กิโลกรัมต่อไร่ 
2) เพื่อเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ จะเก็บเมล็ดท่ีอายุประมาณ 120-150 วัน จะได้ปริมาณผลผลิตโดยท่ัวไปประมาณ 
80 กิโลกรัมต่อไร่ 
3) ใช้ในระบบปลูกพืชหมุนเวียน และระบบการปลูกพืชแซม 
4) ลําดับของปอเทืองสามารถนําไปใช้ในอุตสาหกรรมทําเย่ือกระดาษ เพื่อเพิ่มรายได้ 
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ฐานที่ 2 การใช้สารชีวภัณฑ์ 

 สารชีวภัณฑ์ (ชีวินทรีย์) คือ ผลิตภัณฑ์ป้องกันกําจัดศัตรูพืชท่ีผลิตหรือพัฒนามาจากส่ิงมีชีวิต ไม่ว่าจะ
เป็นพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ แต่ไม่นับรวมสารที่สกัดหรือแยกได้จากส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นสารเคมีเชิงเด่ียว เช่น 

เชื้อราบิวเวอเรีย เป็นจุลินทรีย์ที่จัดเป็นพวก “เช้ือราทําลายแมลง” สามารถทําลายแมลงได้หลายชนิดทําลาย
แมลงโดยผลิตเอนไซม์ท่ีเป็นพิษต่อศัตรูพืชและเป็นเช้ือราท่ีอาศัยและกินเศษซากท่ีพุพัง (Saprophyte) 

เชื้อราไตรโครเดอร์มา คือเช้ือราชนิดหนึ่งท่ีดํารงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากอินทรีย์วัตถุเป็นอาหารโดยไม่มี
อันตรายกับพืช คน สัตว์และแมลง มีคุณสมบัติในการควบคุมและทําลายเช้ือราสาเหตุโรคพืชทางดิน จึงทําให้
พืชมีระบบรากท่ีสมบูรณ์ 

วัสดุ-อุปกรณ์ 
เชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) เชื้อราไตรโครเดอร์มา (Tricodermar harzianum) 
- ขวดแก้วแบบแบน/ถุงพลาสติกใสทนร้อน  - หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอัตโนมัติ 
- หน้ากากอนามัย    - แก้วน้ํา หรือถ้วยตวง 
- แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ    - ทัพพีตักข้าว 
- สําลี      - ถุงพลาสติกใสทนร้อน (ใหม่) ขนาด 8 x 12 นิ้ว 
- หม้อหุงข้าว     - ยางวง 
- ทัพพี      - เข็มเย็บผ้า หรือเข็มหมุด หรือเข็มกลัด 
- ข้าวสาร     - หัวเช้ือไตรโครเดอร์มา 
- ตราช่ัง /(กิโลกรัม) 
- หัวเช้ือราบิวเวอเรีย 
 
ขั้นตอนการท า การเตรียมข้าว 
1. หุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าอัตโนมัติโดยใช้ข้าว 2 ส่วน น้ํา 1 ส่วน ให้ใช้ทัพพีซุยข้าวในหม้อท่ีสุกแล้วให้ท่ัว 
2. ตักข้าวสุกแล้ว ขณะข้าวยังร้อนเพื่อช่วยทําลายจุลินทรีย์จากอากาศท่ีอาจปนเป้ือนในถุงข้าวตักข้าวสุก
ประมาณ 2 ทัพพี ครึ่งใส่ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 8 x 12 นิ้ว หรือประมาณ 2 ขีดครึ่ง (250 กรัม) ต่อถุง 
3. เกล่ียข้าวให้แบนราบ รีดอากาศออกจากถุงให้ถุงพลาสติกแบนกับข้าว เพื่อลดการเกิดหยดน้ํา รอให้ข้าวอุ่น 
หรือถุงเกือบเย็น จึงนําไปใส่หัวเช้ือ 
4. ใส่เช้ือลงในถุงข้าวในบริเวณท่ีลมสงบเพื่อป้องกันการปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรีย์ในอากาศ ใส่หัวเช้ือเพียง
เล็กน้อย ประมาณ 2-3 เหยาะ (1-1.5 กรัม) ต่อถุง 
5. รัดยางตรงปากถุงให้แน่น (ไม่ต้องพับปากถุง) ก่อนเขย่าหรือบีบข้าวเบาๆ เพื่อให้หัวเช้ือกระจายท่ัว 
6. รวบถุงให้บริเวณปากถุงพอง ก่อนใช้เข็มแทงรอบๆ ปากถุงท่ีรัดยางไว้ ไม่น้อยกว่า 30 รู 

ขั้นตอนการบ่มเชื้อ 
7. เกล่ียข้าวในถุงให้แผ่กระจายแบนราม มากท่ีสุด (ไม่กดข้าวจนแน่น) ดึงบริเวณกางถุงขึ้นเพื่ไม่ให้พลาสติก
แนบติดกับข้าว และเพื่อให้อากาศเข้าไปในถุงข้าวเพียงพอ  
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8. บ่มเช้ือเป็นเวลา 2 วัน โดยวางถุงเช้ือไม่ให้ซ้อนทับกันในห้องท่ีร่มและเย็น ปราศจาก มด ไร และสัตว์อื่นๆ 
ไม่ถูกแสงแดด แต่ได้รับแสงสว่าง 10-12 ชม./วัน หากแสงไม่พอ ให้แสงจากหลอดนิออนช่วยได้ 
9. เมื่อครบ 2 วัน เขย่าก้อนข้าวท่ีมีเส้นใยของเช้ือเจริญอยู่ให้แตก แล้ววางถุงในท่ีเดิม แล้วดึงกลางถุงให้โปร่งขึ้น 
10.1 สําหรับเช้ือไตรโครเดอร์มา บ่มเช้ือต่ออีก 4-5 วัน จะเห็นเช้ือสีเขียวปกคลุมเมล็ดข้าวนําไปใช้ทันที หรือ
เก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา (0-10 องศาเซลเซียส)  
10.2 สําหรับเช้ือบิวเวอเรีย บ่มเช้ือต่ออีก 10 - 12 วัน จะเห็นเช้ือสีขาวปกคลุมเมล็ดข้าวนําไปใช้ทันที หรือ
เก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา (0-10 องศาเซลเซียส)  

วิธีการน าเชื้อราบิวเวอเรียไปใช ้
1. เช้ือราบิวเวอเรีย 1-2 กิโลกรัม ต่อน้ํา 100 ลิตร ผสมสารจับใบ (กรองเอาเฉพาะน้ํา) 
2. ควรให้น้ําแปลงพืชท่ีจะควบคุมศัตรูพืชประมาณ 1 ช่ัวโมง ก่อนทําการพ่นเช้ือราบิวเวอเรีย 
3. นําเช้ือราไปฉีดพ่นเพื่อควบคุมศัตรูพืช หรือบริเวณท่ีแมลงศัตรูพืชอาศัยมากท่ีสุด ช่วงเวลาพ่นควรเป็น

ช่วงเวลาเย็น โดยมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการงอกและการเจริญเติบโตของเช้ือรา คือความช้ืน
สูงและแดดอ่อน 

4. ให้น้ํากับแปลงในวันรุ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความช้ืน 
5. สํารวจแปลงพืชถ้ายังพบศัตรูพืชเป้าหมายให้พ่นเช้ือราบิวเวอเรียซ้ํา 

วิธีการน าเชื้อราไตรโครเดอร์มาไปใช้ 
1. การคลุกเมล็ด ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา (เช้ือสด) 1-2 ช้อนตวง (10-20 กรัม) ต่อเมล็ดพืช 1 กก. โดย

คลุกเคล้าให้เข้ากันในถุง อาจเติมน้ําเล็กน้อยเพื่อให้สปอร์ของเช้ือราเคลือบติดบนผิวของเมล็ดพืชได้ดี
ยิ่งขึ้น 

2. การรองก้นหลุมและการหว่าน ใช้เช้ือราไตรโครเดอร์มา 1 กก. บวกรําละเอียด 5 กก. บวกปุ๋ยหมัก 
40 กก. รองก้นหลุมปลูกในพืชผัก พืชสวน 10-20 กรัม/ต้น หว่านในแปลงปลูก 50-100 กรัม/
ตารางเมตร และในพืชสวนหว่านใต้ทรงพุ่มในอัตรา 3-5 กก./ต้น 

3. การผสมวัสดุปลูก ใช้เช้ือราไตรโครเดอร์มา(เช้ือสดท่ีผสมแล้ว) กับวัสดุท่ีผสม 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้า
กัน ก่อนบรรจุลงในภาชนะเพาะเมล็ด เพาะกล้า 

4. การผสมน้ําฉีดพ่น ใช้เช้ือราไตรโครเดอร์มา (เช้ือสด) 1 กก.ต่อน้ํา 100 ลิตร โดยกวนล้างสปอร์ในน้ํา 
20 ลิตรก่อน จากนั้นกรองเอาเฉพาะน้ําสปอร์เทลงถังฉีดพ่นและเติมน้ําจนเต็ม 100 ลิตร ใช้ฉีดพ่น
แปลงต้นกล้า โคนต้นพืช และฉีดพ่นทางใบ 
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ฐานที่ 3 การผลติสบัปะรดอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามมาตรฐาน GAP 

 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (Good Agricultural Practice : GAP) คือแนวทางการ
ปฏิบัติในไร่นา เพื่อผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมี จุลินทรีย์ และศัตรูพืช เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ
เหมาะสมต่อการบริโภค หรือตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยเน้นวิธีควบคุมและป้องกันการเกิดปัญหา
ในกระบวนการผลิต ซึ่งผลผลิตท่ีได้ตามกระบวนการผลิตตามระบบ GAP จะมีความปลอดภัยไม่ทําลาย
ส่ิงแวดล้อม เป็นท่ีต้องการของตลาด จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกําหนด 8 ประการ ดังนี้ 

1. การจัดการน้ํา   
    - น้ําท่ีใช้ต้องมาจากแหล่งท่ีไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเป้ือนวัตถุหรือส่ิงท่ีเป็นอันตราย 

2. พื้นท่ีปลูก  
    - ต้องเป็นพื้นท่ีซึ่งไม่มีวัตถุหรือส่ิงท่ีเป็นอันตรายจะทําให้เกิดการตกค้างหรือปนเป้ือนในผลิตผล 

3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร  
    - ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างถูกต้อง  
    - กรณีมีการใช้ให้ใช้ตามคําแนะนําหรืออ้างอิงคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หรือตามคําแนะนําในฉลากท่ีขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร 

4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว  
    - มีการปฏิบัติตามข้ันตอนการเพาะปลูก และการปฏิบัติก่อนการเก็บเกี่ยวท่ีจะทําให้มั่นใจว่าผลผลิตมี
คุณภาพตามข้อกําหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตรท่ีกําหนดสําหรับผลผลิตแต่ละชนิดหรือตามข้อกําหนดของคู่ค้า 

5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
    - เก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามข้อกําหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตรท่ีกําหนดสําหรับผลิตผลแต่ละชนิด
หรือตามข้อกําหนดคุณภาพของคู่ค้า 
   - วิธีการเก็บเกี่ยวหรือการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิต และ
ก่อให้เกิดการปนเป้ือนท่ีมีผลต่อการปลอดภัยในการบริโภค 
    - ต้องคัดแยกผลผลิตท่ีไม่มีคุณภาพออก หากเกษตรกรมีการคัดแยกช้ันคุณภาพและขนาดก่อนจําหน่าย ให้
คัดแยกช้ันคุณภาพ และขนาดของผลผลิตตามข้อกําหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตรที่กําหนดสําหรับผลผลิตแต่
ละชนิด หรือตามข้อกําหนดของคู่ค้า 

6. การจัดการและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  
   - มีการจัดการด้านสุขลักษณะของสถานท่ีและวิธีการขนย้าย พักผลผลิต และ/หรือเก็บรักษาผลผลิต เพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตและการปนเป้ือนจากอันตราย และส่ิงแปลกปลอมท่ีมีผลต่อการ
ปลอดภัยในการบริโภค 

7. สุขลักษณะส่วนบุคคล 
   - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ท่ีเหมาะสมหรือผ่านการอบรมการปฏิบัติท่ีถูกต้องหรือถูกสุขลักษณะ 
   - มีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเป้ือนจากผู้ท่ีสัมผัสกับผลผลิตโดยตรง 
โดยเฉพาะในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวสําหรับพืชท่ีใช้บริโภคสด 
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8. การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ 
   - มีบันทึกข้อมูล เพื่อให้ประเมินและตามสอบได้เกี่ยวกับ  
     1) ท่ีมาของปัจจัยการผลิต  
     2) การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร  
     3) การปฏิบัติในการเพาะปลูก การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวในขั้นตอนท่ีสําคัญ         
     4) ข้อมูลผู้รับซื้อผลผลิต หรือแหล่งท่ีนําผลผลิตแต่ละรุ่นไปจําหน่าย 

การจัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตสับปะรดของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรอําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสับปะรดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร โดยการถ่ายทอดความรู้จากเกษตรกรต้นแบบด้านการปลูกสับปะรด ตรวจ
ประเมินแปลงเบ้ืองต้นโดยเจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริมการเกษตร และตรวจรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีของกรม
วิชาการเกษตร โดยเกษตรกรทุกรายได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับ (GAP พืช) 
และเกษตรกรบางส่วนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตการปฏิรูปท่ีดิน รับการรับรองระบบการผลิตพืชอุตสาหกรรมตาม
มาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน (มกษ.) 
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ฐานที่ 4 การท าปุย๋หมกั/ปุ๋ยน้ าหมกัชีวภาพ 

น้ าหมักปลา 
วัสดุอุปกรณ์ 
1. ปลาหรือเศษปลา 
2. พด.2 
3. กากน้ําตาล 
4. ถัง 100 ลิตร 
5. น้ํา 

ขั้นตอนและวิธีการท า 
1. เตรียมเศษปลา หัวปลา พุงปลา หัวกุ้ง เปลือกกุ้ง ปลาเป็นตัว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ แล้วแต่
ความสะดวกประมาณ 25-30 กิโลกรัม ไม่จําเป็นต้องสับหรือหั่นใดๆ 
2. นําเอาวัสดุตามข้อ 1 มาคลุกกับกากน้ําตาลในถังขนาด 100 ลิตร ให้เข้ากัน เพื่อให้การย่อยสลายไวขึ้น 
3. เมื่อคลุกเสร็จ เติมน้ําลงในถังขนาด 100 ลิตร พอประมาณ ถังมีฝาปิดจะดีมาก 
4. หลังจากนั้นนําน้ําอีกส่วนหนึ่ง (ประมาณ 10 ลิตร) เพื่อละลาย พด.2 ให้เท พด.2 ลงในน้ําแล้วกวนด้วยไม้
ให้เข้ากัน ประมาณ 5 นาที ตามคําแนะนําข้างซอง พด.2 
5. เมื่อกวดเข้ากันแล้วก็เทใส่ถังขนาด 100 ลิตร แล้วกวนให้เข้ากันอีกครั้ง 
6.ใช้เวลาในการหมัก 30 วัน 
7. ช่วงสัปดาห์แรกให้กวนทุกวัน เพื่อพลิกเศษปลาไปมา แล้วอาทิตย์ถัดมากวนเพียงครั้งไปต้องกวนบ่อยเกินไป 

น้ าหมักจากเปลือกสับปะรด 
วัสดุอุปกรณ์  
1. เปลือกสับปะรด 5 กิโลกรัม 
2. น้ําตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม 
3. น้ําสะอาด 10 ลิตร 

ขั้นตอนและวิธีการท า 
นําเปลือกสับปะรดหั่นหรือสับเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วใส่น้ําตาลทรายแดงคลุกเคล้าให้ท่ัว เติมน้ําลงไปให้

ท่วม ใส่ถังปิดฝาให้สนิท ต้ังไว้ในร่มอย่าให้ถูกแดด นาน 7 – 10 วัน จึงนํามาใช้ได้ (กรณีใช้น้ําประปา ต้องรอง
น้ําท้ิงไว้ประมาณ 2 วัน เพื่อให้คลอรีนระเหยก่อน) 
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ฮอร์โมนไข่ เร่งดอก เร่งผล 

 เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแบบเกษตรพอเพียง มาใช้กับพืชผัก ผลไม้ ดอกไม้ต่างๆ แบบไม่มีสารพิษเจือ
ปน ประหยัด และมีวิธีทําท่ีง่าย 

วัสดุอุปกรณ์ 
1. ถังพลาสติกท่ีมีฝาปิด 1 ใบ 
2. ไข่ไก่ 10 ฟอง 
3. กากน้ําตาล หรือน้ําตาลทรายแดง 0.5 กิโลกรัม 
4. นมเปรี้ยวโยเกิร์ต 700 มิลลิลิตร 

ขั้นตอนและวิธีการท า 
 ตอกไข่ใส่ภาชนะหรือถังท่ีเตรียมไว้ใส่น้ําตาลทรายแดงครึ่งกิโลกรัม ลงไปผสมกับไข่ตามด้วยนมเปรี้ยว
ท่ีเตรียมไว้ลงไปผสม แล้วคนให้ส่วนผสมเข้ากัน เมื่อคนส่วนผสมเข้ากันแล้ว ก็ปิดฝาถังพลาสติก หมักท่ีไว้ 1 
เดือน ก็จะมีกล่ินหอมและพร้อมนําไปใช้ประโยชน์ 

ขั้นตอนและวิธีการน าฮอร์โมนไปใช้กับพืชผัก ผลไม้ ดอกไม้ 
 หัวเช้ือฮอร์โมนไข่ท่ีหมักได้ท่ีครบ 1 เดือน ให้ตักหัวเช้ือฮอร์โมนประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ําเปล่า 
1 ลิตร ฉีดพ่นยอดของผัก ผลไม้ ดอกไม้ ในช่วงเวลาท่ีพืชใกล้ออกดอก ช่วงเวลาฉีดฮอร์โมน คือ ช่วงเวลาท่ีมี
แดดอ่อนๆ ช่วงเช้าๆ หรือเวลาช่วงเย็นท่ีแดดไม่จัดมาก ระยะเวลาในการฉีดพ่นฮอร์โมน คือ วันเว้นวัน หาก
ต้องการป้องกันกําจัดศัตรูพืช และป้องกันดอกผลร่วงให้ผสมน้ําส้มควันไม้ และผงชูรส เพิ่มเข้าไปเวลาฉีด 
อย่างละ 1 ช้อนชา ในน้ําเปล่า 1 ลิตร + หัวเช้ือฮอร์โมนไข่ 2-3 ช้อนโต๊ะ 
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ฐานที่ 5 การใช้น้ าอย่างรู้คณุค่า  

การให้น้ าในแปลงสับปะรด 

1. การนําระบบน้ํามาใช้ในแปลงสับปะรด การให้น้ําแปลงสับปะรดมีความจําเป็นท่ีสุดสําหรับการปลูก
สับปะรด เพื่อเป็นการกระจายผลผลิตให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดท้ังปี การให้น้ําทําให้ต้นสับปะรดสมบูรณ์ 
สามารถกําหนดวันบังคับดอกและวันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 

2. ประโยชน์ของการนําระบบน้ํามาใช้ในแปลงสับปะรด 
   2.1 กระจายผลผลิตให้สามารถออกตลอดท้ังปี 
   2.2 เพิ่มผลผลิตต่อไร่ 
   2.3 เพิ่มความสมบูรณ์ของต้นสับปะรดในช่วงแล้ง ทําให้ไม่ชะงักการเจริญเติบโต 

3. ระบบการให้น้ําในแปลงสับปะรดท่ีส่งเสริมให้เกษตรกรนําไปปฏิบัติ 
    ระบบการให้น้ําท่ีเหมาะสมเป็นระบบท่ีให้น้ําลักษณะคล้ายฝน สับปะรดจะได้รับน้ําท่ีบริเวณกาบใบ
พร้อมกับบริเวณดิน และบริเวณรากได้ ซึ่งระบบการให้น้ําท่ีส่งเสริมให้เกษตรกรนําไปปฏิบัติมีดังนี้ 

   3.1 ระบบสปริงเกอร์ติดต้ังบนพื้นดิน 
         ระบบนี้ติดต้ังหัวสปริงเกอร์ขนาดเล็กไว้ในแปลง แล้วมีท่อส่งน้ํา ส่งน้ําจากระบบส่งน้ําชลประทานผ่าน
ระบบท่อสู่แปลงสับปะรดซึ่งมีแรงดันส่งไปยงัหัวสปริงเกอร์ เพื่อให้หัวสปริงเกอร์หมุนกระจายน้ําไปรอบรัศมี
เป็นลักษณะวงกลม 

   3.2 ระบบท่อฝุ่นหรือน้ําพุ่งติดต้ังบนพื้นดิน 
 ระบบนี้ติดต้ังท่อยางขนาดเล็กไว้ในแปลง แล้วมีท่อส่งน้ํา ส่งน้ําจากระบบส่งน้ําชลประทานผ่านระบบ
ท่อสู่แปลงสับปะรด ซึ่งมีแรงดันส่งไปยังท่อฝุ่น เพื่อให้ดันน้ําให้พุ่งกระจายไปรอบรัศมีเป็นลักษณะวงกลม เป็น
วิธีท่ีประหยัดน้ํา และใช้ได้ผลท่ีสุด เนื่องจากน้ําจะเป็นฝุ่นละอองกระจายไปท่ัวและไม่ชะล้างหน้าดิน 

   3.3 ระบบน้ําหยดติดต้ังบนพื้นดิน 
  ระบบนี้ติดต้ังท่อยางขนาดเล็กไว้ในแปลง แล้วทําการส่งน้ําผ่านท่อและปล่อยน้ําออกทางหัวน้ําหยด 
ซึ่งติดต้ังไว้บริเวณโคนต้นพืช น้ําจะหยดซึมลงรากอย่างช้าๆ แต่สม่ําเสมอ ทําให้ดินมีความช้ืนคงท่ีส่งผลให้
เจริญเติบโตได้ดี และช่วยให้เกษตรกรประหยัดเวลา 

 

 

 

 

       ระบบให้น้ าแบบสปริงเกอร์      ระบบให้น้ าแบบพุ่ง 
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หลักสูตรการเรียนรู ้

1. การลดต้นทุนการผลิตสับปะรด 
    ลักษณะการปลูกสับปะรด 
 พื้นท่ีปลูกสับปะรดส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบสูงหรือท่ีเนิน การปลูกสับปะรด ปลูกแบบเชิงเด่ียวไม่มีพืช
แซม สามารถปลูกได้ตลอดปี ปลูกได้ดีในดินร่วน หรือร่วนปนทราย มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ มีการระบาย
น้ําดีมีความลาดเอียงเล็กน้อย แต่ไม่เกิน 3% ระดับหน้าดินลึก มีอินทรียวัตถุพอสมควร ระหว่าง 1-2 % 
สภาพดิน มีค่าความเป็นกรดเล็กน้อย pH 4.5-5.5 
 สับปะรดเป็นพืชทนแล้งท่ีปลูกได้ดีในเขตร้อนช้ืน ท่ีมีปริมาณน้ําฝนอยู่ระหว่าง 1,000-1,500 
มิลลิเมตรต่อปี และน้ําฝนกระจายตัวสม่ําเสมอ มีอุณหภูมิระหว่าง 24-30 องศาเซลเซียส 

    การเตรียมแปลง 
 สับปะรดเป็นพืชหลายฤดูกว่าจะรื้อแปลงปลูกใหม่กินเวลานานถึง 4-5 ปี ซึ่งจะเก็บผลได้ถึง 3 ครั้ง 
ดังนั้นการเตรียมดินต้องเตรียมอย่างดี การปรับระดับให้เรียบเป็นส่ิงจําเป็น เพราะจะทําให้ไม่มีน้ําท่วมขัง การ
ไถดินให้ลึกจะช่วยให้การระบายน้ําและอากาศในดินเป็นไปอย่างสะดวก 
 การเตรียมดินเพื่อปลูกสับปะรด โดยใช้เครื่องปั่นใบและต้นสับปะรดแล้วตากท้ิงไว้ 1 เดือน หรือถ้าจะ
ให้ได้ผลดีก็จะท้ิงไว้ 2-3 เดือน หลังจากนั้นไถดินอีก 1 ครั้งด้วยผานหมกหรือผาน 3 ตากดินไว้ 7-10 วัน 
แล้วพรวนด้วยผาน 7 อีก 1 ครั้ง แล้วคราดเศษรากเหง้า ตอเก่าสับปะรดและวัชพืชทุกชนิดท่ีเหลือออกไป
ทําลายนอกแปลง ทําแนวปลูกหรือยกแปลงปลูกให้สูงประมาณ 15 เซนติเมตร ถ้าพื้นท่ีลาดเอียงมากกว่า 3% 
ต้องทําร่องระบายน้ํารอบๆแปลง และยกแปลงให้ขวางพื้นท่ีลาดเอียง เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน และท่ี
สําคัญต้องทําการวิเคราะห์ดินก่อนปลูก เพื่อจะได้จัดการเรื่องปุ๋ย และอินทรียวัตถุได้อย่างเหมาะสม 

    การปรับปรุงบ ารุงดิน 
 จําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ดินก่อนปลูก เพื่อให้ทราบถึงความจําเป็นในการปรับปรุงบํารุงดิน การหาค่า
ความเป็นกรดและด่างของดิน (pH) โดยให้มีค่าระหว่าง 4.5-5.5 มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต มีการใส่ปุ๋ยคอกท่ีสลายตัวแล้วลงในแปลงระหว่างการเตรียมดิน เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดิน
ให้ดีขึ้น 
    การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
 โรคพืชท่ีสําคัญของสับปะรด คือ โรคเน่า และโรคเหี่ยว ส่วนศัตรูพืชท่ีสําคัญของสับปะรด คือเพล้ีย
แป้งและมด ดังนั้นจึงต้องมีการชุบหน่อด้วยสารเคมีก่อนปลูก เพื่อป้องกันเช้ือราท่ีทําให้เกิดโรคเน่ากับต้น
สับปะรด และเพื่อป้องกันกําจัดเพล้ียแป้งซึ่งเป็นพาหะนําเช้ือไวรัสโรคเห่ียวมาสู่แปลงสับปะรด 
    เทคนิคและวิธีการ 

๑.) การคัดขนาดส่วนขยายพันธ์สบัปะรด ส่วนขยายพันธุ์โดยท่ัวไปการปลูกสับปะรดจะใช้
ท้ังจุกและหน่อ  เพราะให้ผลผลิตเช่นเดียวกัน  แต่ก็มีข้อดีข้อเสียท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 
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หน่อพันธุ ์ เป็นส่วนขยายพันธุ์ที่เกิดข้ึนมากตามบริเวณลําต้น ท้ังบนดินและใต้ดิน ขนาด

แตกต่างกันไปตามความสมบูรณ์และอายุ การปลูกด้วยหน่อพันธุ์ มีข้อดีคือ ทนต่อโรคต้นเน่าได้ดีกว่าปลูกด้วย
จุกและให้ผลเร็วกว่าจุก เพราะหน่อมีขนาดโตกว่าจุก  แต่มีข้อเสียคือ เมื่ออายุ ๕-๖ เดือนขึ้นไปและต้นมีการ
เจริญเติบโตดีมักจะออกดอกเองตามธรรมชาติ   

จุกพันธุ ์ มีขนาดเล็กกว่าหน่อ จึงทําให้เจริญเติบโตช้ากว่า ออกดอกช้ากว่า เกษตรกรไม่ค่อย
นิยมใช้จุกทําพันธุ์ การใช้จุกปลูกมีข้อดีคือ การเจริญเติบโตในระยะแรกเร็วกว่าหน่อ การเจริญเติบโตสม่ําเสมอ 
ทําให้ผลผลิตสม่ําเสมอ รูปทรงของผลดีกว่า สามารถกําหนดช่วงบังคับออกดอกได้ เนื่องจากต้นท่ีปลูกด้วยจุก
ไม่ค่อยออกผลเองตามธรรมชาติในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม จึงทําให้สามารถวางแผนการผลิตและเก็บ
เกี่ยวได้  

การคัดหน่อพันธุ์ หรือจุกพันธุ์ที่มีขนาดเท่ากันเพื่อใช้ปลูกในแปลงเดียวกัน โดยคัดขนาดของ
จุกหรือหน่อเป็น ๓ ขนาด หรือ ๕ ขนาดก็ได้ เช่น ขนาดจ๋ิว เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่มาก จึงทําให้การเจริญเติบโต
ของสับปะรดสม่ําเสมอ ง่ายต่อการปฏิบัติบํารุงรักษา กล่าวคือ เมื่อมีการคัดจุกหรือหน่อ และปลูกในแปลง
เดียวกัน สับปะรดจะโตพร้อมกันมีขนาดเท่ากันทุกต้น เม่ือถึงเวลาใส่ปุ๋ย หยอดสารบังคับดอก หรือเก็บ
เก่ียว ก็ปฏิบัติพร้อมกันทุกต้นในคราวเดียวกัน ท าให้ลดต้นทุนค่าแรงงาน ตรงข้ามหากต้นพันธุ์มีขนาด
ต่างกัน การปฏิบัติแต่ละต้นไม่พร้อมกัน ทําให้ต้องจ่ายค่าแรงงานหลายครั้งซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต 
นอกจากนี้ยังสามารถวางแผนการผลิตออกสู่ตลาดได้ตามเวลาท่ีต้องการ ทําให้สามารถกระจายผลผลิตออกสู่
ตลาดได้ตลอดปี ผลผลิตไม่กระจุกตัว และลดปัญหาด้านราคาตกต่ํา  

๒.) การวางผังปลูก เกษตรกรผู้ร่วมโครงการมีการวางผังแปลงอย่างดี  เพื่อให้สะดวกในการ
ปฏิบัติและให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย 

- การกําหนดขนาดแปลงและถนน โดยในพื้นท่ีขนาดใหญ่ หรือพื้นท่ีขนาดกลาง จะต้อง
จัดแบ่งพื้นท่ีออกเป็นแปลงโดยมีความกว้างของแปลงประมาณ ๔๐-๕๐ เมตร  ความยาวไม่จํากัดแต่ไม่ยาวเกิน 
๒๐๐ เมตร  ระหว่างแปลงมีถนนซึ่งรถยนต์เข้าไปได้ การวางแนวปลูกให้วางขวางแปลง คือ ต้ังฉากกับแนว
ถนน ซึ่งจะสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น ฉีดพ่นสารกําจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยวผลผลิต  

- การวางแนวของแปลง ในแปลงท่ีมีความลาดเอียงหรือชายเขา วางแปลงตามยาวขนานกับ
แนวลาดเอียง และแถวปลูกต้องขวางแนวลาดเอียง เพื่อลดการชะล้างและสูญเสียหน้าดินจากการไหลของ
น้ําฝน พร้อมท้ังการกําหนดทางระบายน้ํา ในพื้นท่ีราบหรือลาดเทซึ่งมีบางส่วนเป็นท่ีลุ่ม หรือขังน้ํา ต้องจัด
แนวทางระบายน้ํา  โดยพยายามใช้ร่องน้ําธรรมชาติแต่ขุดให้ระบายได้ดีขึ้น และทําทางออกของน้ําจากแปลง 
ในพื้นท่ีราบก็จําเป็นต้องทําการระบายน้ําเป็นระยะๆ ซึ่งอาจจะอยู่ชิดขอบถนนในแปลงหรือกลางแปลงก็ได้ 

การจัดแปลงปลูกท่ีมีขนาดกว้างจะทําให้การขนผลผลิตจากแปลงออกสู่ถนนต้องใช้แรงงาน
มากขึ้นทําให้เพิ่มต้นทุนการผลิต หากมีขนาดแปลงท่ีเหมาะสมจะช่วยในการลดต้นทุนการผลิต 
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หน่อพันธุ์ขนาดต่างๆ  แปลงเรียนรู้การคัดจุกหรือหนอพันธุ์ 

   
   

 

 

 
เติบโตสม่ําเสมอขนาดเท่ากันทุกต้น  ปฏิบัติดูแลรักษาพร้อมทุกต้น/ลดต้นทุน 

   
   

 

 

 
กําหนดการบังคับดอกได้  ผลผลิตออกพร้อมกันทุกต้น 

 
   

ภาพท่ี : การคัดขนาดจุก หรือหน่อพนัธุ์ ผลผลิตออกพร้อมกันทุกต้น ลดต้นทุนการผลิต 
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2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  ๑.) เพิ่มจ านวนต้นพนัธุ์ต่อไร่ เนื่องจากสับปะรดปกติจะให้ผลต้นละ ๑ ผล หากต้องการเพิ่ม
จํานวนผลหรือเพิ่มผลผลิตต่อไร่ก็จําเป็นต้องเพิ่มจํานวนต้นต่อไร่ การปลูกสับปะรดส่วนใหญ่ของเกษตรกรจะ
ใช้ระบบแถวคู่  คือ ระหว่างต้น ๓๐ เซนติเมตร ระหว่างแถว ๕๐ เซนติเมตร ระหว่างแถวคู่ ๑๐๐ เซนติเมตร 
มีจํานวน ๗,๑๐๐ ต้น/ไร่  สําหรับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูก ระหว่างต้น ๓๐ เซนติเมตร ระหว่างแถว ๕๐ เซนติเมตร ระหว่างแถวคู่ ๖๐ เซนติเมตร มีจํานวน 
๑๐,๐๐๐ ต้น/ไร่ ซึง่จะทําให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น 
  ๒.) การให้น้ า แมว้่าสับปะรดจะเป็นพืชท่ีทนต่อความแห้งแล้ง การปลูกสับปะรดโดยอาศัย
น้ําฝนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ และทําให้ได้ผลผลิตไม่เท่าท่ีควร โดยเฉพาะในปีท่ีเกิดภาวะฝนท้ิงช่วง
ยาวนาน  เช่น ต้ังแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายน นอกจากนี้การให้น้ําสับปะรดมีความจําเป็นทีสุดสําหรับการ
ปลูกสับปะรดเพื่อกระจายผลผลิตให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดท้ังปี  การให้น้ําทําให้ต้นสับปะรดสมบูรณ์  สามารถ
กําหนดวันบังคับดอกและวันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 
  สับปะรดต้องการน้ําสําหรับการเจริญเติบโตของสับปะรดในแต่ละช่วงอายุ ได้แก่ หลังการ
ปลูกต้องการน้ําเพื่อเร่งให้รากสับปะรดออกมาโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ต้นต้ังตัวอย่างสม่ําเสมอพร้อมกัน ช่วงออก
ราก สับปะรดต้ังตัว สับปะรดต้องการน้ําเพื่อให้ความช้ืนของดินเพียงพอสําหรับการใส่ปุ๋ยท่ีโคนต้นครั้งแรกหลัง
การปลูก ช่วงระยะการเจริญเติบโตของต้น เพื่อให้กระบวนการสร้างอาหารให้ต้นเจริญเติบโตดําเนินต่อเนื่อง
เป็นปกติ ให้ต้นสับปะรดมีน้ําหนักเหมาะสมตามอายุ โดยมีน้ําหนักเป้าหมายให้ได้น้ําหนักต้นประมาณ ๒.๕-
๓.๒ กิโลกรัม ในช่วงบังคับผล และช่วงระยะออกดอก และเจริญเติบโตของผล สับปะรดต้องการน้ําเพื่อขยาย
ขนาดของผลย่อยให้เจริญเติบโตตามปกติ 
  ระบบการให้น้ าที่เหมาะสมเป็นระบบที่ให้น้ าลักษณะคล้ายฝน  สับปะรดจะได้รับน้ าที่
บริเวณกาบใบพร้อมกับบริเวณดินและบริเวณรากได้ ระบบการให้น้ าที่ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ
ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ใช้มี ดังนี้ 
  -ระบบสปริงเกอร์ติดต้ังบนพื้นดิน ระบบนี้ติดต้ังหัวสปริงเกอร์ขนาดเล็กไว้ในแปลง  แล้วมี
ท่อส่งน้ํา ส่งน้ําจากระบบส่งน้ําชลประทานระบบท่อสู่แปลงสับปะรด  ซึ่งมีแรงดันส่งไปยังหัวสปริงเกอร์  
เพื่อให้หัวสปริงเกอร์หมุนกระจายน้ําไปรอบรัศมีเป็นลักษณะวงกลม   
  -ระบบท่อฝุ่นติดต้ังบนพื้นดิน ระบบนี้ติดต้ังท่อยางขนาดเล็กไว้ในแปลง  แล้วมีท่อส่งน้ํา  ส่ง
น้ําจากระบบส่งน้ําชลประทานระบบท่อสู่แปลงสับปะรด  ซึ่งมีแรงดันส่งไปยงัท่อฝุ่น  เพื่อให้ดันน้ําให้พุ่ง
กระจายไปรอบรัศมีเป็นลักษณะวงกลม เป็นวิธีท่ีประหยัดน้ํา และใช้ได้ผลท่ีสุดเนื่องจากน้ําจะเป็นฝุ่นละออง
กระจายไปท่ัว และไม่ชะล้างหน้าดิน 
  -ระบบสายยางเดินลากสายฉีด ระบบนี้ใช้วิธีเดียวกับป๊ัมฉีดพ่นสารเคมีแบบสายลาก คือ วิธี
ลากสายยางฉีดโดยเครื่องแรงดัน ส่วนน้ําจะบรรจุถังใส่ในรถบรรทุกซึ่งสามารถเคล่ือนย้ายไปยังจุดต่างๆใน
แปลงได้  เนื่องจากวิธีนี้จะให้น้ําต้นละน้อยๆ จึงควรให้น้ําบ่อยครั้งขึ้นอีกวิธีหนึง่ท่ีมีลักษณะคล้ายกัน 
    หลักการให้น้ํา คือ ให้น้ําโดยการฉีดน้ําเข้ายอดจนเต็มยอด ใช้น้ําประมาณ
ต้นละ ๓๐๐ ซี.ซี. หรือ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ ลิตรต่อไร่  โดยให้น้ําสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง เดือน
ธันวาคม-เมษายน และงดให้น้ํา ๒-๔ สัปดาห์ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 
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ปลูกจํานวน ๑๐,๐๐๐ ต้น/ไร ่  แปลงเรียนรู้การเพิ่มเพิ่มจํานวนต้นพันธุ์ 

 

 

 

 
ผลผลิตเพิ่มเท่ากับจํานวนต้น  ผลผลิตสับปะรดสด 

 

 

 

 
เพิ่มจํานวนต้นเท่ากับเพิ่มผลผลิต  ผลผลิตสับปะรดผลสด 

 

ภาพ : การเพิ่มผลผลิตโดยเพิ่มจ านวนต้นต่อไร่ (๑๐,๐๐๐ ต้น/ไร่) 
 



 
 

25 
3. คุณภาพ 
  ๑.) การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดบ้านคา ภายใต้โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่สับปะรดตําบลหนองพันจันทร์ เป็นสับปะรดท่ีผลิตเพื่อบริโภคสดท่ีมีความแตกต่าง
จากสับปะรดจากแหล่งอื่น จึงได้ดําเนินการขอจดทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indicator : 
GI) “สับปะรดบ้านคา (Bankha Pineapple)” ดําเนินการในรูปคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ 
ระดับจังหวัด โดยได้เสนอข้อมูลทางวิชาการท่ีบ่งบอกถึงลักษณะสับปะรดบ้านคา (Bankha pineapple) ท่ีมี
ความแตกต่างจากสับปะรดจากแหล่งอื่น เช่น ท่ีผลมีตาค่อนข้างต้ืน เนื้อละเอียด หนานิ่ม สีเหลืองสวย มี
กล่ินหอม รสหวานฉ่ํา ไม่กัดล้ินซึ่งมีการผลิตใน 4 อําเภอของจังหวัดราชบุรี คือ อําเภอบ้านคา อําเภอสวนผ้ึง 
อําเภอปากท่อ และอําเภอจอมบึง แล้วเสนอต่อ กรมทรัพย์ทางปัญญา  

ดําเนินการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นการสร้างช่ือเสียงของสินค้า เป็นการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพเฉพาะถิ่น และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าสับปะรดอีกทางหนึ่ง ซึ่งกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ สับปะรดบ้านคา ทะเบียนเลขท่ี 
สช ๕๙๑๐๐๐๘๖ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยให้มีผลต้ังแต่วันยื่นคําขอข้ึนทะเบียน (๒๘ เมษายน 
๒๕๕๘) 

 

๒.) การผลิตตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับพืช เป็นมาตรฐานท่ีครอบคลุมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร ในทุกขั้นตอนการผลิตใน
ระดับสวน/แปลง เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีความปลอดภัยจากสารเคมี จุลินทรีย์ และศัตรูพืช มีคุณภาพเหมาะสม
ต่อการบริโภคหรือตามความต้องการของผู้บริโภค โดยคํานึงถึงการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต คํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
เพื่อความยั่งยืนในการผลิต 

การผลิตสับปะรดภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้ส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตสับปะรดปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีครอบคลุมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร โดยให้
ความรู้ ตรวจประเมินแปลงเบ้ืองต้น โดยเจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริมการเกษตร และตรวจรับรองโดยเจ้าหน้าท่ี
ของกรมวิชาการเกษตร โดยเกษตรกรทุกรายได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 

 
 

 

 

 
ลักษณะภายนอกสับปะรดบ้านคา  ลักษณะภายในสับปะรดบ้านคา 
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4. การจัดระบบการปลูกเพื่อก าหนดวันเก็บเก่ียว   
สับปะรดสามารถปลูกได้ตลอดท้ังปี แต่การวางแผนปลูกเพื่อกระจายผลผลิตให้ออกตลอดปี เพื่อ

ป้องกันผลผลิตออกกระจุกตัวและราคาตกต่ํา เกษตรกรจึงปลูกทุกเดือนตลอดปีแต่ใช้วัสดุปลูกท่ีแตกต่างกัน  
เช่น ใช้หน่อใหญ่ ใช้จุก หรือใช้หน่อทุกขนาด (แต่ต้องคัดหน่อ)  ซึ่งเกษตรกรทยอยปลูกโดย   

-ปลายฤดูแล้งถึงต้นฤดูฝน  ฤดูปลายแล้งต้นฝน ปลูกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม  
การปลูกช่วงนี้ปลูกด้วยจุก การปลูกด้วยจุกเพื่อป้องกันไม่ให้สับปะรดออกดอกในช่วงฤดูสับปะรดปี เดือน
พฤศจิกายน ถึงมกราคม  และบังคับผลได้ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงกรกฎาคม  และจะเก็บเกี่ยวผลสับปะรดได้
ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงธันวาคม  แต่ต้นท่ีจะบังคับผลในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเมษายน  ต้องให้น้ําในช่วงเดือน
ธันวาคม ถึงมีนาคม เพื่อให้ต้นมีความสมบูรณ์ 

 
 ปลูก  
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค 
 บังคับดอก เก็บเกี่ยว 
 

-กลางฤดูฝนถึงปลายฤดูฝน ปลูกในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ปลูกต้ืนกว่าช่วงฤดู
แล้ง และปลูกด้วยหน่อ อาจเป็นหน่อขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็ได้ แต่ต้องคัดขนาดหน่อท่ีมีขนาด
เดียวกัน ปลูกในแปลงเดียวกัน โดยปกติสับปะรดท่ีปลูกในช่วงนี้จะไม่ออกผลเองตามธรรมชาติในช่วงสับปะรด
ปี หรือถ้าออกก็น้อยมาก และสามารถบังคับผลได้ต้ังแต่เดือนเมษายน ถึงพฤศจิกายน  และจะเก็บเกี่ยวผลผลิต
สับปะรดในช่วงเดือนกันยายน ถึงมีนาคม ในกรณีท่ีบังคับผลช่วงเดือนสิงหาคม ถึงตุลาคม ต้องให้น้ําสับปะรด
ในช่วงเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ เพื่อให้ต้นมีความสมบูรณ์ 
 ปลูก  
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค 
 บังคับดอก  
 เก็บเกี่ยว 

เก็บเกี่ยว  
 

-ฤดูแล้ง  ฤดูแล้งช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงมกราคม  การปลูกช่วงนี้ต้องให้ลึก หน่อพันธุ์ที่ใช้
ปลูกควรเป็นหน่อขนาดใหญ่ เพื่อให้บังคับออกดอกได้ในเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน และเก็บเกี่ยวผล
สับปะรดในเดือนมีนาคม ถึงเมษายน กรณีนี้จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้น้ําช่วยในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 
ซึ่งเป็นช่วงท่ีผลกําลังโตหลังจากดอกบานแล้ว 
 ปลูก 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค 
ปลูก  บังคับดอก  

 เก็บเกี่ยว  
 

 



 
 

ศนูย์เครือข่ายของศนูยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสนิค้าเกษตรอ าเภอบ้านคา 

ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภท/กิจกรรมหลัก ท่ีต้ังศูนย์ ช่ือ-นามสกุล 
เบอร์โทรศัพท์ 

  
ของศูนย์เครือข่าย หมู ่ ตําบล ประธานศูนย์ฯ 

1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลบ้านคา ผลิตสารชีวภัณฑ์ 10 บ้านคา นายสําเนา  เทพสวัสด์ิ 092-5499440 

2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตําบลบ้านคา ตรวจวิเคราะห์ดิน/ปรับปรุงดิน 10 บ้านคา นายพีรพล  ปีวรบุตร 094-0324348 

3 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีใหม่ 15 บ้านคา นายประทีป  พวงเครือ 095-1639204 

4 แปลงใหญ่สับปะรด สับปะรดผลสด 5 หนองพันจันทร ์ นายจันทร์  เรืองเรรา 089-9101254 

5 เครือข่ายท่องเท่ียวเชิงเกษตร แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 10 บ้านคา นายระดม  แสนชมพู 081-9444692 

6 เครือข่ายชาวสวนยางราชบุรี ผลิตแผ่นยางคุณภาพดี 7 บ้านบึง นายสมชาย  ศรีทองเทศ 089-9959878 

7 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ เล้ียงแพะ 5 หนองพันจันทร ์ นายบัณฑิต  นิลเจียม 086-3765175 

8 นายสมศักดิ์  ทองคําทวีวงศ์ เกษตรอินทรีย์/เกษตรผสมผสาน 10 หนองพันจันทร ์ นายสมศักดิ์  ทองคําทวีวงศ์ 089-0946708 

9 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชอาหาร พืชอาหารสุขภาพ 6 บ้านบึง นายจําแลง  จันเอียด 089-8320524 

 
สุขภาพห้วยสวนพลู และผลิตภัณฑ์แปรรูป 

  
  

10 นายสรรชัย  อารีย์วงศ์ ไม้ผล 14 บ้านบึง นายสรรชัย  อารีย์วงศ์ 087-2808799 
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การด าเนนิงาน 

ศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร อ าเภอบ้านคา จังหวดัราชบุรี 

การวิเคราะห์ศักยภาพของศพก.  

 จัดต้ังคณะกรรมการศพก. โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นประธาน (นายจันทร์  เรืองเรรา)  โดยมีนางสาว
ฉันทิดา กระทุ่มแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านคา เป็นผู้
ประสานงาน โดยร่วมกันกําหนดเป้าหมายการพัฒนา ร่วมวางแผนการผลิต และการตลาด การจัดหาปัจจัยการ
ผลิต การจัดการน้ําร่วมกัน รวมท้ังการบริหารจัดการเทคโนโลยีด้านเกษตร  

1. วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลพื้นท่ี  Zoning   
   ข้อมูลจากแผนท่ี Zoning ลักษณะภูมิประเทศของตําบลหนองพันจันทร์ มีพื้นท่ีเป็นภูเขาและท่ีราบ

บางส่วนเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ พื้นท่ีส่วนใหญ่กลุ่มดินอยู่ในกลุ่มท่ี ๔๔ เป็นดินพวกดินทรายร่วนเนื้อดินสีเทา
หรือน้ําตาลอ่อน พวกตะกอนน้ํา มีความลาดชัน ประมาณ ๓.๒๐ เปอร์เซ็นต์ หน้าค่อนข้างต้ืน  มีการระบาย
น้ําดี มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํ่า pH ๕.๕-๗.๐ สภาพดินมีปัญหาในการชะล้างหน้าดิน การใช้ประโยชน์
ของดินบริเวณดังกล่าว ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น สับปะรด อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง และทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ ปัญหา
การใช้ท่ีดิน ได้แก่ ดินถูกชะล้างทําให้หน้าดินพังทลาย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ถูกใช้เพาะปลูกมาเป็น
เวลานาน ขาดการปรับปรุงบํารุงดิน 
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นท่ีตามข้อมูล Zoning สับปะรด ปรากฏว่า ตําบลหนองพันจันทร์มีพื้นท่ี
ช้ันความเหมาะสมมาก (S1) พื้นท่ี ๑,๗๔๖ ไร่ ช้ันความเหมาะสมปานกลาง (S2) พื้นท่ี ๑๗,๖๑๓ ไร่ ช้ันความ
เหมาะสมน้อย (S3) พื้นท่ี ๓๐,๒๘๗ ไร่ และไม่เหมาะสม (N) พื้นท่ี ๒,๒๒๑ ไร่ โดยมีพื้นท่ีปลูกสับปะรด 
๒๒,๘๙๕ ไร ่โดยปลูกในพื้นท่ีมีพื้นท่ีช้ันความเหมาะสมมาก (S1) พื้นท่ี ๕๘๗ ไร่ ช้ันความเหมาะสมปานกลาง 
(S2) พื้นท่ี ๔,๘๓๒ ไร่ ช้ันความเหมาะสมน้อย (S3) พื้นท่ี ๑๓,๗๑๗ ไร่ และไม่เหมาะสม (N) พื้นท่ี ๑๕๙ ไร ่

2. มีการวิเคราะห์สินค้า 
    สับปะรด เป็นพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจอันดับ ๑ ของอําเภอบ้านคา มีพื้นท่ีปลูกกระจายอยู่

ในพื้นท่ีตําบลบ้านคา บ้านบึงและหนองพันจันทร์ พันธุ์สับปะรดท่ีใช้ปลูกคือ พันธุ์ปัตตาเวีย มีผู้ปลูกสับปะรด 
จํานวน ๒,๔๒๒ ราย มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จํานวน ๑๑ กลุ่ม พื้นท่ีปลูกสับปะรดรวมท้ังส้ิน ๙๖,๕๐๐ 
ไร่ (ร้อยละ ๗๒.๕๙ ของพื้นท่ีการเกษตรทั้งหมดของอําเภอ) และมีพื้นท่ีเก็บเกี่ยว ประมาณ ๕๗,๙๐๐ ไร่ 
ผลผลิตสับปะรดผลสด ประมาณ ๑๕๖,๓๐๐ ตันต่อปี  ในจํานวนนี้ ส่งขายโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป 
ประมาณ ๑๒๕,๐๔๐ ตันต่อปี และเกษตรกรขายเป็นสับปะรดบริโภคผลสด ประมาณ ๑๓,๒๖๐ ตันต่อปี  โดย
ปกติผลผลิตจะออกมากอยู่ ๒ ช่วงในรอบปี คือ ช่วงระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน (ร้อยละ ๕๘ ของผลผลิต
ท้ังปี) เรียกว่าสับปะรดปี (large peak) และช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม (ร้อยละ ๒๒ ของผลผลิตท้ังปี) 
เรียกว่าสับปะรดทะวาย (small peak) สําหรับตลาดสับปะรดโรงงาน ในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  

 3. วิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
   ด้านองค์กรเกษตรกร เกษตรกรในอําเภอบ้านคาและตําบลหนองพันจันทร์ทุกราย เป็นสมาชิกกลุ่ม

เกษตรกรผู้ปลุกสับปะรดท่ีรวมตัวกัน มีคณะกรรมการบริหาร มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นท่ีอําเภอ 



 
 

29 

บ้านคา จํานวน ๑๑ กลุ่ม ในจํานวนนี้อยู่ในพื้นท่ีตําบลหนองพันจันทร์ จํานวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกสับปะรดบ้านหนองจอก กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้านหนองธง กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้าน
ช่องลาภ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้านทุ่งมะลิคร้อ นอกจากนี้ยังมีองค์กรเกษตรกรที่เลือกตั้งจากลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด เป็นคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรระดับอําเภอ และระดับจังหวัด และสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดทุกคนเป็นสมาชิกสมาคมชาวไร่สับปะรดแห่งประเทศไทย นอจากนี้ยังมีองค์กร
เกษตรกรอื่น เช่น คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล อาสาสมัคร
เกษตร ผู้นําท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นต้น 

   เกษตรกรต้นแบบ นายจันทร์  เรืองเรารา  เป็นเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรตําบลหนองพันจันทร์ เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีผลงานเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวกัน 
อาทิเช่น ประธาน ศบกต. หนองพันจันทร์ ปราชญ์เกษตร เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ มีความรู้ด้านการ
ผลิตสับปะรด บัญชีครัวเรือน-บัญชีฟาร์ม เศรษฐกิจพอเพียง และด้านการเกษตรอื่นๆ 

   เกษตรกรที่ได้รับการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. (เกษตรกรรม) เป็นเกษตรกรตามโครงการ
ความร่วมมือระหว่างสํานักงานเกษตรอําเภอบ้านคา กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ได้เปิดสอน
ต่อเนื่อง มีเกษตรกรที่จบการศึกษา ระดับ ปวช.เกษตรกรรม จํานวน ๗๐ คน และระดับ ปวส. เกษตรกรรม 
จํานวน ๔๕ คน และขณะนี้กําลังศึกษาระดับ ปวช. อีกจํานวน ๔๕ คน บุคคลเหล่านี้มีความสําคัญต่อการผลิต
สับปะรด เนื่องจากเป็นผู้ท่ีทําหน้าท่ีเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิตสับปะรด และเป็นเครือข่ายผู้ผลิต
สับปะรดท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีถูกต้อง เป็นกําลังสําคัญส่วนหนึ่งของสํานักงานเกษตรอําเภอบ้านคา และกรมส่งเสริม
การเกษตร ในการทําหน้าท่ีส่งเสริมเกษตรกร 

การก าหนดเป้าหมาย 

 ๑. ลดต้นทุนการผลิต  กลุ่มมีเป้าหมายท่ีจะลดต้นการผลิตสับปะรดจากเดิมมีการต้นทุนการผลิตท่ี 6.5 
บาท/กก. ให้เหลือ 4 บาท/กก. โดยมีการดําเนินการ จัดหาหน่อ/จุกพันธุ์ท่ีคุณภาพดี  การคัดขนาดของหน่อ/
จุกพันธุ์  ปลูกอัตราท่ีเหมาะสม โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันและกําจัดโรคเห่ียว มีการดําเนินการเก็บ
ตัวอย่างดิน การให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง 

 2. การเพิ่มผลผลิต  ดําเนินการส่งเสริมระบบให้น้ําในแปลงสับปะรดด้วยระบบให้น้ําแบบสปริงเกอร์และ
ระบบน้ําพุ่ง ในวางแผนปลูกและบังคับดอกเพื่อกระจายผลผลิต โดยเพิ่มจํานวนต้นต่อไร่ จากเดิมปลูกสับปะรด  
7,500 ต้น/ไร่ เพิ่มเป็น 10,000 ต้น/ไร่  

 3. การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ให้ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มีออกแบบและสนับสนุนบรรจุ
ภัณฑ์ การแปรรูปสับปะรดเป็นสับปะรดกวน รวมถึงยื่นขอข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
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 4. การตลาด  ส่วนใหญ่ในเรื่องการตลาดจะเป็นพ่อค้าเร่เจ้าประจําจะมารับซื้อสับปะรดถึงไร่ โดยมีการ
ตกลงนัดหมายวันรับซื้อผลผลิตล่วงหน้า และจุดรวบรวมสับปะรดผลสด ในพื้นท่ีตําบลหนองพันจันทร ์จํานวน ๒ 
แห่ง รวมถึงโรงแรม/รีสอร์ท  ในพื้นท่ีอําเภอสวนผ้ึงและบ้านคา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่นํา
ผลผลิตไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 

 5. การบริหารจัดการการผลิต  มีการบริการจัดการร่วมกันโดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหาร/คณะท่ี
ปรึกษา/แบ่งกลุ่มการดําเนินงานเป็นกลุ่มย่อย (เครือข่าย) วางแผนและบริหารจัดการการผลิต/ปัจจัยการผลิต/ 
การตลาด ร่วมกันบริหารจัดการน้ํา รวมถึงการสนับสนุนการแปรรูป 

การด าเนินการจาก ศพก.สู่แปลงใหญ่ 

มีการบูรณาการดําเนินการขับเคล่ือนการบูรณาการในพื้นท่ีระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการขับเคล่ือน
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดราชบุรี (Single Command)  ดําเนินการแต่งต้ัง
คณะทํางาน 4 ทีม คือ 1) ทีมผู้จัดการแปลง มีเกษตรอําเภอบ้านคา เป็นผู้จัดการแปลง 2) ทีมลดต้นทุนการ
ผลิต มีเกษตรจังหวัด เป็นประธานคณะทํางาน  3)  ทีมบริหารจัดการ มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็น
ประธานคณะทํางาน และ 4)  ทีมตลาด มีสหกรณ์จังหวัด เป็นประธานคณะทํางาน โดยมีการดําเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลแปลงใหญ่รายแปลง (แปลงต้นแบบ) พร้อมทําแผนท่ีขอบเขต 82 ราย 1,014 ไร่  ดําเนินการวิเคราะห์
ปัญหาและกําหนดเป้าหมาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาแปลงใหญ่และรายแปลงสมาชิก รวมถึงวาง
แผนการจัดการแปลงใหญ่  และการบูรณาการการดําเนินงานร่วมกัน ดังนี้  

- สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี  ดําเนินการในเรื่องบริหารจัดการแปลงร่วมกับทีมผู้จัดการแปลง 
การพัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer พัฒนาวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตแปลงระบบให้น้ํา 
 - สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ดําเนินการในเรื่องจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายแปลง และ
บริหารจัดการและประสานงาน   
  - สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดราชบุรี  สนับสนุนการใช้ปอเทืองปรับปรุงบํารุงดิน เก็บตัวอย่างและตรวจ
วิเคราะห์ดิน และสนับสนุนถังหมักปุ๋ยชีวภาพ 
   - สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดราชบุรี อบรมการจัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ 
  - โครงการชลประทานราชบุรี  ประสานของบประมาณขยายแนวท่อส่งน้ํา  
   - สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรจังหวัดราชบุรี จับเก็บพิกัดและทําแผนท่ีรายแปลง และ
ถ่ายทอดความรู้   
  - สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10  ประเมินองค์ความรู้เจ้าหน้าท่ี และประเมินผลโครงการ  
 - สํานักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มเกษตรกร 
   - สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี สนับสนุนพันธุ์ปลาสําหรับเล้ียงเป็นอาชีพเสริม  
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี  ให้ความรู้เรื่องโรคเหี่ยวสับปะรด และตรวจประเมินแปลง GAP  
  - สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี  สนับสนุนอาชีพเสริมเล้ียงไก่  และสนับสนุนโรงเรือนเล้ียงไก่พรอ้ม
เครื่องฟัก  
  - สํานักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ประสานงานด้านการตลาด และประสานงานขึ้นทะเบียน GI    
  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบ้านคา ให้ความรู้เรื่องสินเช่ือและการตลาด 
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เทคนิคการบูรณาการ  

 บูรณาการการดําเนินงานโดยอาศัยเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการดําเนินงาน โดยเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก
มีความสมัครใจ ในการร่วมกันบริหารจัดการ ต้ังแต่การผลิตจนถึงการตลาด รวมถึงมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
ได้แก่การกําหนดเป้าหมายการพัฒนา การวางแผนการผลิต การตลาด การจัดหาปัจจัยการผลิต การจัดการน้ํา
ร่วมกัน รวมท้ังการบริหารจัดการเทคโนโลยี และเกษตรกรผู้นํา มีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง สามารถ
ถ่ายทอดสู่สมาชิก และพัฒนาตนเองในการเป็นผู้จัดการแปลงในอนาคต ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานต่างๆ 
ท่ีเข้ามาแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิกแปลงใหญ่ ต้องมีการประสานผ่านทีม
ผู้จัดการแปลง หรือประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เพื่อการบูรณาการการทํางาน มีการรับรู้ร่วมกัน ไม่ต่าง
คนต่างทํา และไม่ซ้ําซ้อน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรสูงสุด เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม และพัฒนาไปสู่
องค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้  

กลไกการขับเคลื่อน 

 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ต้นแบบ (สับปะรด) ตําบลหนองพันจันทร์ อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี มี
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นกลไกขับเคล่ือนการดําเนินงาน รวมถึงเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ของสมาชิกแปลงใหญ่ และเกษตรกรในชุมชน  โดยมีนายจันทร์ เรืองเรรา 
ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งมีท้ังฐานการเรียนรู้ จํานวน 7 ฐาน และ
แปลงเรียนรู้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเข้ามาเรียนรู้ โดยจะเป็นการให้ความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้  การ
สาธิตจากการปฏิบัติจริงโดยเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จรวมท้ังตัวอย่างจริงจากแปลงเรียนรู้ ทําให้เกิดความ
เข้าใจได้ง่าย  รวมถึงยังเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  ซึ่งทําให้มีการเช่ือมโยงและการขยายผลการ
ดําเนินงานได้ง่ายชัดเจน อีกท้ัง นายจันทร์ เรืองเรรา เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2557 สาขาบัญชีฟาร์ม 
สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การทําบัญชีฟาร์มให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นประเด็นสําคัญในเรื่องการลด
ต้นทุนการผลิต  ในเรื่องการทําบัญชี จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย เป็นประจําทุกวัน และทําการสรุปทุกเดือน               
มีการวิเคราะห์และวางแผนในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต มีการทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ น้ําส้มควันไม้ ไว้ใช้เอง
ลดต้นทุนปัจจัย การผลิต มีการปลูกพืชเล้ียงสัตว์ทําการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เสริม มีการวาง
แผนการผลิตสับปะรดให้ได้ผลผลิตออกเป็นช่วงๆ ตลอดท้ังปี ลดปัญหาสินค้าล้นตลาด ซึ่งจะเป็นต้นแบบแนว
ทางการดําเนินงานให้สมาชิกแปลงใหญ่ต่อไป 
   โดยทีมการขบัเคล่ือนการดําเนินงานประประกอบ ทีมผู้จัดการ มีเกษตรอําเภอ นายสมศักด์ิ  คงละออ 
และ เกษตรตําบล น.ส.ฉันทิดา กระทุ่มแก้ว มีประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  นายจันทร์ เรืองเรรา  อีกท้ังมี
ประธานกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม จากสมาชิก 82 ราย  เกษตรกรผู้นําและเครือข่าย ศพก. จํานวน 17 ราย และ
หน่วยงานภาครัฐภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุนกิจกรรมแปลงใหญ่ จํานวน 11 
หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี สถานีพัฒนาท่ีดิน
จังหวัดราชบุรี สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดราชบุรี โครงการชลประทานราชบุรี สํานักงานปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อการเกษตรจังหวัดราชบุรี สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี  
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ได้แก่ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรบ้านคา 
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ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 ตามเป้าหมาย 5 ด้าน ของการผลิตสับปะรดแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มแปลงใหญ่ต้นแบบ (สับปะรด) 
ตําบลหนองพันจันทร์ อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี มีการดําเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ดังนี้ 
  1. การลดต้นทุนการผลิต ด้วยวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้หน่อ/จุกพันธุ์
คุณภาพดี คัดขนาดหน่อ/จุกพันธุ์ จํานวนต้นพนัธุป์ลูกท่ีเหมาะสม และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ส่งผลให้
ต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 38.5 (ต้นทุนเดิม 6.50 บาท/กก.  ลดลงเหลือ 4.00 บาท/กก.)  

 2. การเพิ่มผลผลิต ด้วยระบบให้น้ําแบบสปริงเกอร์และระบบน้ําพุ่ง ในพืน้ท่ี 500 ไร่ และเพิ่ม
จํานวนต้นต่อไร่ จากเดิมปลูกสับปะรด  7,500 ต้น/ไร่ เพิ่มเป็น 10,000 ต้น/ไร่ ทําให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ  
66.7  (ผลผลิตเดิม 4.8 ตัน/ไร่   เพิ่มเป็น  8 ตัน/ไร่)  

 3. การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ด้วยการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP อยู่ระหว่างดําเนินการขอข้ึน
ทะเบียน เป็นสินค้า GI ส่งเสริมการแปรรูปเป็นสับปะรดกวนจากผลผลิตท่ีไม่ได้ขนาดจากจุดรวบรวมผลผลิต 
การใช้บรรจุภัณฑ์กล่องบรรจุสับปะรดกวนเพื่อเพิ่มมูลค่า ใส่โฟมกันกระแทกเพื่อลดความเสียหายของผล
สับปะรด สร้างและใช้สต๊ิกเกอร์ตราสินค้าสับปะรดบ้านคา ส่งผลให้มูลค่าสับปะรดบ้านคา  สินค้ามีราคา
เพิ่มข้ึน ผลสดจากราคาเดิม 10 บาท/ผล เพิ่มเป็น  50 บาท/ผล สับปะรดกวน ราคาเดิม 20 บาท/ห่อ เป็น 
35 บาท/กล่อง  

 

 

 

 4.การตลาด 
ผลผลิตสับปะรดมีการกระจุกตัว ทําให้ราคาไม่มีเสถียรภาพ รวมท้ังมีช่องทางการตลาดจํากัด จึงมีการบริหาร
จัดการการตลาดให้มีแหล่งจําหน่ายผลผลิตเพิ่มข้ึน ได้แก่ มีจุดรวบรวมผลผลิตของสมาชิกแปลงใหญ่โดยรับซื้อ
สับปะรดผลสดจากเกษตรกรสมาชิก 10 ตัน/วัน ราคา 15 บาท/กิโลกรัม (รวมรับซื้อผลผลิต 5,900 ตัน/ปี)  
คัดเกรดผลผลิตสับปะรด เป็น 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดใหญ่ (น้ําหนัก 1 กิโลกรัม/ผล) ขนาดกลาง (น้ําหนัก 0.7 
กิโลกรัม/ผล) และขนาดเล็ก (น้ําหนัก 0.5 กิโลกรัม/ผล) ผลผลิตท่ีรวบรวมได้ขายให้แก่พ่อค้าจากภายนอกท่ี
ต้องการสับปะรดผลสด  มีตลาดโรงแรมและรีสอร์ทในอําเภอบ้านคาและอําเภอสวนผ้ึง ซื้อผลผลิตสับปะรดผล
สด 200-300 กิโลกรัม/สัปดาห์ ราคา 15 บาท/กิโลกรัม และตลาดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านหนองจอก ซื้อผลผลิตสับปะรดผลสดท่ีไม่ได้ขนาดจากจุดรวบรวมผลผลิต 500 – 700 กิโลกรัม/สัปดาห์ 
ในราคา 4 บาท/กิโลกรัม นําไปแปรรูปเป็นสับปะรดกวนจําหน่ายเพิ่มมูลค่า  กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่นํา
ผลผลิตสับปะรดผลสดและสับปะรดกวนไปขายตลาดเกษตรกร รวม 15 ตัน/ปี รวมท้ังสร้างเอกลักษณ์และ
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าด้วยการจัดทําตราสินค้า  2 แบบ คือ ติดตราสินค้าสับปะรดพร้อมบริโภค  และติดตรา
สินค้าสับปะรดผลสดพร้อมห่อตาข่ายโฟมกันกระแทก สับปะรดกวนบรรจุกล่องสวยงาม  
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 5.การบริหารจัดการการผลิต โดยการบริหารปัจจัยการผลิตร่วมกัน ได้แก่ การบริหารจัดการน้ํา  
ร่วมกันทําปุ๋ยอินทรีย์ วางแผนให้สมาชิกทยอยผลิตสับปะรด บังคับการออกดอก เพื่อให้มีผลผลิตออกตลอดปี 
และบริหารจัดการรายได้เสริมจากอาชีพเสริมรายได้ ได้แก่ พืชผัก อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ไก่ และปลา 

ผลกระทบ  
การทําการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรสมาชิก ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงาน

ต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน  
 

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัยแบบ GAP ส่งผลต่อส่ิงแวดล้อม ทําให้ระบบนิเวศดีขึ้น มี
สัตว์ป่า เช่น นก กระแต หิ่งห้อย และสัตว์ตามธรรมชาติในสวนผลไม้ขอเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น สร้างความสมดุล
แก่ระบบนิเวศภายในแปลง  
 
ด้านสุขภาพ ด้วยกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย ระบบนิเวศท่ีสมดุล ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี ของเกษตรกร และ
ผู้บริโภค 
 
ด้านสังคม จากการที่มีการรวมกลุ่ม เพื่อบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ร่วมกัน ส่งผลให้สมาชิกมีการพบปะ 
พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู้ ทําให้สมาชิกกลุ่มมีมุมมองต่อสมาชิกด้วยกันดีขึ้น เกิดความสามัคคีเพิ่มมากขึ้น  
 
ด้านเศรษฐกิจ เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ่ รวมกันขายผลผลิตทําให้มีพ่อค้า
เข้ามาซื้อผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตมีความน่าเช่ือถือท้ังคุณภาพและปริมาณ  
 
ความยั่งยืนในการพัฒนา  
 
“ไปไหนไปกัน” มีการดําเนินงานร่วมกนั ใน 4 ทีม คือ ทีมบริหารจัดการ ทีมลดต้นทุน ทีมการตลาด 
โดยเฉพาะทีมผู้จัดการแปลงใหญ่ ท่ีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 
สมาชิก และหน่วยงานท้ัง 3 ทีม เพื่อใหดํ้าเนินการและให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน  
 
“หาผู้สืบทอด” คณะกรรมการแปลงใหญ่หาผู้สืบทอดการดําเนินงานแปลงใหญ่ คือ คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นลูกชายของ
เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกแปลงใหญ่  เพื่อมารับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการแปลงใหญ่ และการเช่ือมโยงตลาด  
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Key Success Factors)  
 
“ สร้างความเชื่อม่ัน ความสามัคคี ความเข้าใจ กระตุ้น สร้างกระบวนการเรียนรู้ ประสานเครือข่าย               
บูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน วิเคราะห์ คน พื้นที ่สินค้า เพื่อแก้ปัญหาที่ตรงจุด”  
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ผู้จัดการแปลง บริหารจัดการสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเข้าใจ เข้าถึงเกษตรกร รู้จักพื้นท่ี วิเคราะห์
ข้อมูลจากข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุ้นให้เกษตรกรเรียนรู้เพื่อพฒันาเป็นผู้จัดการแปลง และมี
ความทุ่มเทท่ีจะเป็นพี่เล้ียงให้เกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ่  
 
ศพก. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดแก่สมาชิกแปลงใหญ่ และเป็นสถานท่ีทําให้
สมาชิกได้มาพบปะและเปล่ียนเรียนรู้กันมากขึ้น เกษตรกรมีการตื่นตัว พูดคุยกันมากขึ้น เกษตรกรร่วมเป็น
เจ้าของศูนย์ โดยร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในฐานความรู้ต่าง ๆ ตามท่ีได้ลงมือทํา และประสบความสําเร็จ มี
กิจกรรมท่ีร่วมกันทํามากขึ้น เช่น การจัดทําแปลงเรียนรู้ต้นแบบภายในศูนย์ฯ 
 
เกษตรกรต้นแบบ เป็นเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ ท่ีเป็น Smart Farmer มีความรู้ทักษะและความพร้อมใน
การถ่ายทอดความรู้ และประสบความสําเร็จในการปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนกิจกรรมการเกษตรท่ีสําคัญของ
พื้นท่ี ต้ังแต่การผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด เป็นท่ียอมรับและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับ
เกษตรกรรายอื่น ๆ ในชุมชน 
 
 ปัจจัยอุปสรรค  
๑. การท่ีเกษตรกรมีการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะเกษตรที่มีการรวมกลุ่มจํานวนมากๆ ทําให้การถ่ายทอดความรู้ 
หรือการสร้างความเข้าใจ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามค่อนข้างทําได้ยาก ต้องใช้ระยะเวลา 
๒. หน่วยงานท่ีลงมาท่ีแปลงใหญ่หลายหน่วยงาน ทําให้เกษตรกรไม่มีเวลาประกอบอาชีพ ควรบูรณาการการ
ทํางาน ท้ังคน เงิน งาน เพื่อให้การทํางานไม่ซ้ําซ้อน และเกษตรกรมีเวลาประกอบอาชีพ  
 
เง่ือนไข/ข้อจ ากัด  
๑. งบประมาณในการดําเนินงาน ในด้านการบริหารจัดการ มีค่อนข้างจํากัด จึงทําให้มีปัญหาในด้านการ
ประสานงาน การนัดหมายดําเนินงาน หรือแม้กระท่ังการประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน 
2. การบูรณาการการทํางาน ควรมีการบูรณาการมาจากข้างบน เพื่อลดปัญหาการดําเนินงานซ้ําซ้อนในระดับ
พื้นท่ี 
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สรุปแบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ร่วมงาน Field Day 

ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

1.ข้อมูลพืน้ฐานของเกษตรกร  
   1) เพศ 
       - พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็น เพศชายจํานวน 18 ราย เพศหญิงจํานวน 16 ราย รวมผู้ถูกสัมภาษณ์
จํานวน 34 ราย 
   2) อายุ  
       - พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 55-64 ปี จํานวน 14 ราย รองลงมาช่วงอายุ 45-54 ปี 
จํานวน 12 ราย ช่วงอายุ 30-44 ปี จํานวน 5 ราย และช่วงอายุ มากกว่า 65 ปี จํานวน 3 ราย และไม่พบ
เกษตรกรช่วงอายุตํ่ากว่า 30 ปี 

   3) การศึกษา 
       - พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 21 ราย รองลงมาคือระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 5 ราย และระดับปริญญาตรี 5 ราย ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 2 
ราย และระดับปวช./ปวส. อนุปริญญา จํานวน 1 ราย 

2. ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อําเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี 
   1) ความถ่ีในการใช้บริการ ศพก.  
      - พบว่าเกษตรกรมาใช้บริการศพก. เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 12 ราย เดือนละ 2 ครั้ง จํานวน 7 ราย 
สองเดือน 1 ครั้งจํานวน 5 ราย สิบสองเดือน 1 ครั้ง จํานวน 5 ราย หกเดือน 1 ครั้ง จํานวน 2 ราย และสาม
เดือน 1 ครั้งจํานวน 3 ราย  

   2) การใช้บริการ ศพก. อบรมหลักสูตร  
      - พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้บริการเรื่องดินและปุ๋ย จํานวน 30ราย การลดต้นทุนการผลิต 28 ราย การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 20 ราย การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 19 ราย และการบริการจัดการศัตรูพืช 16
ราย 
   3) ประเด็นความคิดเห็นของเกษตรกรต่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
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ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ศพก.เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตร ตามความ
ต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ี 

13 13 6 2 0 

2. เกษตรกรต้นแบบมีความรู้ทักษะและพร้อมใน
การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรรายอื่นในชุมชนได้ 

17 11 4 2 0 

3. แปลงเรียนรู้ สามารถเป็นแปลงต้นแบบ 
สามารถใช้ประโยชน์ในการสาธิตวิธี และสาธิตผล
ให้เกษตรกรในชุมชนได้เรียนรู้ 

5 20 8 1 0 

4. หลักสูตรการเรียนรู้ ตรงตามประเด็นปัญหาทาง
การเกษตรของชุมชน 

8 20 5 1 0 

5. ฐานเรียนรู้ เป็นจุดเรียนรู้เฉพาะเรื่องสอดคล้อง
กับหลักสูตรการเรียนรู้ 

3 26 4 1 0 

6. สถานท่ีมีความสมบูรณ์ มีศาลาเรียนรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร ข้อมูลประจําศูนย์ ส่ิงอํานวยความสะดวก  

9 18 6 1 0 

7. เกษตรกรสามารถนําความรู้ท่ีได้จาก ศพก. 
ไปใช้ในแปลงตนเองได้จริง 

9 13 11 1 0 

 

4) ข้อเสนอแนะ 

    - ศพก.สามารถประสานงานของบประมาณ สนับสนุนเกษตรกร ตามความต้องการของเกษตรกรได้ 

    - ศพก.ควรมีการอบรมเกษตรกรความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น และควรมีวัสดุอุปกรณ์แจกเกษตรกรท่ีเข้า
รับการอบรมด้วย 

   - ควรมีการสํารวจความต้องการของเกษตรกรก่อนมีการจัดอบรม และออกมาให้บริการในพื้นท่ีบ้าง 

   - ต้องการให้ ศพก. หาตลาดให้ 

   - เกษตรกรต้นแบบงานเยอะ ไม่มีเวลา ควรมีเกษตรกรทําหน้าท่ีแทนกันได้ 

   - ข้อมูลใน ศพก. ควรมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

   - ควรขยายศูนย์ไปในพื้นท่ีอื่นบ้าง 

   - หาวิทยากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มาอบรมเกษตรกรเพิ่มขึ้น 

 

 



 
 

 


